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                       إلهداء   ا                                                       

 أشكر اهلل فلله الحمد كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه وله الحمد والشكر على نعمه التي ال                               أوال 

 تحصى وبعد:     

 أدبي وحلمي،إلى طريقي المستقيم،إلى طريق الهداية،إلى ينبوع الصبر والتفاؤل          وعلمي،إلىإلى حكمتي 

       ،إلى كل من الوجود بعد اهلل ورسوله أمي الغالية.واألمل 

العطاء بدون انتظار..إلى من أحمل اسمه بكل افتخار..أرجو من اهلل أن يمد في عمرك  إلى من علمني
 بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد والى األبد..        لترى ثمارا قد حان قطافها

 والدي العزيز. 

وقوتي ومالذي بعد اهلل إلى من آثروني على نفسهم إلى من علموني علم الحياة إلى من اظهروا إلى سندي 
 لي 

 هو أجمل من الحياة أخواتي األعزاء. ما 

 

 



 كلمة شكر
 

شكرنا هلل سبحانه وتعالى على توفيقه لنا في إتمام هذا العمل شكرا كبيرا                                                          نبدأ 
إن لمن دواعي االعتراف بالجميل بعد اختتام هذه المذكرة،أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم التقدير وخالص 

بن موسى لقبولها اإلشراف على هذه المذكرة،ولما أفادتني به من                                       االمتنان إلى أستاذة الفاضلة الدكتورة
نصائح سديدة وتوجيهات رشيدة وصبرها معي إلى آخر المطاف.                                                                    

 نة المناقشة على قبولهم قراءة هذا العمل المتواضع.كما أتقدم بالشكر إلى أساتذة أعضاء اللج

أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل األشخاص الذين بفضل توجيهاتهم                                                     كما  
                             ومساعدتهم أمكن لنا إخراج هذا العمل إلى بر األمان.                                     
 إلى أختي جهيدة وصديقتي حنان.                    

   .جزيل الشكر وعظيم التقديرهؤالء إلى كل  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلهداءا

 أشكر اهلل فلله الحمد كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه وله الحمد والشكر على نعمه التي ال                               أوال 

 تحصى وبعد:     

 وعلمي،إلى أدبي وحلمي،إلى طريقي المستقيم،إلى طريق الهداية،إلى ينبوع الصبر والتفاؤل         إلى حكمتي 

       كل من الوجود بعد اهلل ورسوله أمي الغالية.  ،إلىواألمل 

العطاء بدون انتظار..إلى من أحمل اسمه بكل افتخار..أرجو من اهلل أن يمد في عمرك  إلى من علمني
 لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد والى األبد..       

 .والدي العزيز 

وقوتي ومالذي بعد اهلل إلى من آثروني على نفسهم إلى من علموني علم الحياة إلى من اظهروا إلى سندي 
 لي 

 هو أجمل من الحياة أخواتي األعزاء. ما 
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 مقدمة عامة
 

 أ
 

 ةـة عامـمقدم

 وإدارهتااهلامة اليت تتعلق ببناء الدولة  األحداثشهد العامل عرب التاريخ القدمي واملعاصر العديد من 
اخلطرية كالنزاعات,والتوترات,واالضطرابات      لألموروأسلوب مواجهتها 

 واحلضارة ككل .      اإلنسانية,والعاملية(,واليت هتدد مصري واإلقليميةواحلروب)احمللية,

خمتلفة ومناسبة للتفاعل معها وحلها,فلعبت                                              إسرتاتيجيةاختاذ قرارات  األحداثوتتطلب تلك  
املعلومات دورا هاما وفعاال يف صناعتها واختاذها. لقد اختلفت طرق نقل املعلومات نتيجة للتطورات اليت 

واجلماعات واملؤسسات ,ووسائلها الطري واحليوان  األفرادباالتصاالت املباشرة بني  عد أن كانت تنقل تها,فبرافق
 إىلمن شرقها  األرضتتم عرب وسائل اتصال أكثر تطورا وسرعة,حىت باتت تغطي شعوب  اآلنوالبشر,أصبحت 
 تها,وتأطري أفكارها ومفاهيمها.                                                     زيادة كمها اهلائل,فازداد االهتمام هبا عن طريق دراس إىلغرهبا ,مما أدى 

طريقة مجع املعلومات واملعرفة  فأصبحتويف ظل تنامي تطور املؤسسات ازدادت أمهية نظام املعلومات  
تتم  وتطوراهتاية تتم بطرق ومواصفات علمية وموضوعية,كما أن التغريات التكنولوجيا االجتماعية واالقتصاد

بسرعة فائقة مما جيعل هناك صعوبة يف مواكبتها ,واملؤسسة باعتبارها عنصر ديناميكي ينمو ويتطور وقد يتأثر هبذه 
تعيش يف جو املنافسة الشديدة لذا فهي مطالبة بتتبع ومراقبة كل شيء حييط هبا كل ذلك عزز  وباعتبارهااملتغريات,

اليت تعتمد عليها املؤسسات يف احلصول على  واإلسرتاتيجية األساسيةد املوارد أمهية املعلومات اليت أصبحت اح
 امليزة التنافسية.                                                  

 ونظرا الن املؤسسة ال األسواقفتزايد أمهية أنظمة املعلومات واستعماالهتا يف املؤسسة,جاء لتدعيم املنافسة يف 
ميكنها أن تستغين عن تسيري فعال وصارم للمعلومات ,لذلك البد أن يشكل نظام املعلومات حمور اهتمام 

                               املؤسسة.                                                                                إسرتاتيجيةتوجه  األخريةاجلميع,خاصة وان هذه 
 ة:ـإلشكاليا

نظرا لألمهية املتزايدة لنظام املعلومات,واإلثارة الذي أفرزه تطبيقه على اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسات 
 اليوم,تظهر اإلشكالية,اليت تعاجلها يف التساؤل اجلوهري التايل:

 كيف يساهم نظام المعلومات في تفعيل ورسم إستراتيجية المؤسسة؟       



 مقدمة عامة
 

 ب
 

 تحليل هذه اإلشكالية نطرح جمموعة من التساؤالت الفرعية وتتمثل يف:         لو 

 هي مفاهيم املعلومات ونظام املعلومات واإلسرتاتيجية باملؤسسة؟                         ما - 

 هي أهم األنظمة املستعملة يف املؤسسة؟                                                     ما -

 كيف يؤثر نظام املعلومات على التسيري االسرتاتيجي للمؤسسات؟                            -

 هي األدوار اإلسرتاتيجية لنظم املعلومات يف املؤسسات؟                                  ما -

         ات:                                                                     ـالفرضي

 مت وضع جمموعة من الفرضيات من خالل السياق العام هلذه الدراسة,وتتمثل يف:            

 إن جودة املعلومات وكيفية تطبيقها اجليد تساعد على بناء اسرتاتيجيات املؤسسة.        -

قيق أهدافها املسطرة يساهم نظام املعلومات بشكل رئيسي يف الرفع من مستوى أداء املؤسسات البنكية حنو حت -
 من خالل توفري املعلومات الالزمة حول البيئة التنافسية احمليطة هبا.                             

نظام املعلومات اإلسرتاتيجي الفعال احملقق ملستوى أداء عايل باملؤسسات البنكية يعتمد على  إن عملية تطبيق -  
ا القدرة على االستخدام األمثل للمعلومات وتوظيفها.إال أن هذه مدخالن بشرية ومادية رفيعة املستوى هل

 املدخالن غري متوفرة بالقدر الكايف يف البنوك اجلزائرية.                                                       

 أسباب اختيار الموضوع:                                                               

                                            خيلو أي موضوع حبث من دوافع تثري رغبة الباحث وجتعله يتمسك مبوضوع حبثه ومنها:                                                   ال
 دها عصرنا احلايل.                                                                          الشعور بأمهية مثل هذه املواضيع خاصة مع التطورات العلمية والتوجهات احلديثة اليت يشه -

 املزايا الذي يوفرها نظام املعلومات للمؤسسات وتدعيمه للقدرات التنافسية.               – 

                                                     معرفة مدى مسامهة نظام املعلومات يف صنع ورسم إسرتاتيجية املؤسسة.           – 

 ة:                                                                         ـة الدراسـأهمي



 مقدمة عامة
 

 ج
 

تكمن أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تعترب من أهم الدراسات اليت تتناول الربط بني موضوعني حيويني وهامني مها  
 نظم املعلومات وإسرتاتيجية املؤسسة.                       

ة التنافسية.بناء كما تأيت أمهية هذه الدراسة من أهنا الدور الذي تلعبه نظم املعلومات كأداة إسرتاتيجية لتحقيق امليز 
على ذلك ميكن التأكيد أن هذه الدراسة متثل إضافة ألدبيات اإلدارة اإلسرتاتيجية ونظم املعلومات وهي بذلك 

تسد فجوة يف هذا اجملال.حيث تأيت هذه الدراسة لتربز بعض جوانب هذا التأثري يف الوقت الذي أصبحت 
ت املختلفة يف تتبع منافسيها .                                 املعلومات أحد أهم املوارد اليت تستخدمها املؤسسا

                                                    كما تتجلى أمهية الدراسة يف احلاجة املتزايدة لتطبيق وتبين نظام معلومايت يسهر على احلفاظ مكانة املؤسسة.                        
                                                                        ة :ـداف الدراسـأه

 هتدف هذه الدراسة إىل توضيح مجلة من النقاط نوجزها فيما يلي:                              

 حماولة إبراز مفاهيم أنظمة املعلومات.                                                         -

 توضيح خمتلف مفاهيم اإلسرتاتيجية وكيفية ارسلئها داخل املؤسسة.                       –

 إبراز أهم االسرتاتيجيات اليت تعتمد عليها املؤسسات لتحقيق االستمرارية.                – 

 ة:  ـج الدراسـمنه

سنعتمد يف دراسة هذا املوضوع على منهج متنوع,فاملنهج املصفي والتحليلي يف اجلانب النظري من الدراسة فيما 
يتعلق بالفصلني األول والثاين واللذان يتناوالن اإلطار ملفاهيمي للنظام املعلومات وأمهية اعتماده يف رسم 

حتقيق غايات املؤسسات.                                                      إسرتاتيجية املؤسسة.ودور نظام املعلومات االسرتاتيجي يف 
أما اجلانب التطبيقي من الدراسة فتمثل قي دراسة حالة وهي دراسة تقييميه لواقع تأثري نظام املعلومات على 

 إسرتاتيجية املؤسسة. 

 صعوبة الدراسة:

 مجلة من الصعوبات منها: مذكرتنا صادفنا خالل
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والتداخل مع مواضيع أخرى.                                                               _طبيعة املوضوع اليت هي يف غاية التعقيد
    _قلة املراجع خاصة يف الفصل الثاين الذي يدرس نظام املعلومات يف بناء اإلسرتاتيجيات.                                            
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 د :ـــتمهي

إستعماالهنا يف املؤسسة , جاء لتدعيم املنافسة يف األسواق وإلدارة حجم  إن تزايد أمهية أنظمة املعلومات و 
 التكنولوجيا احلديثة للمعلومات .املعلومات اهلائل هذا من جهة , ومن جهة أخرى , بفضل التطورات اليت حدثت يف 

ميكنها أن تستغين عن تسيري فعال وصارم للمعلومات لذلك البد أن يشكل نظام املعلومات حمور  ونظرا ألن املؤسسة ال
ملكلفني مبتابعة وتطوير نشاط أو قسم داخل  املؤسسة .وذلك لضمان وصول معلومات  املسري وخاصةاهتمام اجلميع 

 الختاذقة إىل كافة املستويات اإلدارية بالشكل املالئم والوقت املناسب من أجل استخدامها وصحيحة ودقي موثقة
الصحيحة , فاملعلومات أصبحت تشكل دورا حيويا يف حياة األفراد واجملتمعات , كما متثل الركيزة األساسية  القرارات

 لرسم اسرتاتيجيات املؤسسة .

 : وستناول يف هذا الفصل املباحث التالية 

  املبحث األول : ماهية املعلومات 

  املبحث الثاين : أساسيات حول نظام املعلومات 

 م املعلومات اإلدارية املبحث الثالث : نظ 
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 :ماهية المعلومات األولالمبحث 

زيد قرن من الزمن تطورات مذهلة وجريئة غريت من نظم احلياة االقتصادية,  عرفت البشرية ال
 .األمامبعجلة النمو والتطور حنو يف ازدهار اجملتمعات االقتصادية والدفع  مما زاداالجتماعية,السياسية,والثقافية 

                              :مفهوم املعلومات وعالقتها بالبياناتاألولاملطلب 

        in formationأوال:مفهوم املعلومات      

املعلومات هي عبارة عن بيانات مث تصنيفها وتنظيمها بشكل يسمح باستخدامها واالستفادة منها,وبالتايل    
 1. فاملعلومات هلا نعىن وتؤثر يف ردود أفعال وسلوك من يستقبلها

: بأهنا        ( Alter ) للجهة اليت تتداوهلا.فيعرفهاولقد تعددت وجهات النظر بشأن املعلومات كمصطلح تبعا  
بيانات حولت لتصبح مفيدة وذات معىن بأهنا  :( o’brien )  اهبيانات شكلها وحمتواها مالئم الستخدام املعنيني,وير 

 املنظمة.ضمن ثقافة  معرفة عندما يتم حتليلها إىلاملعلومات ميكن تطويرها  إن (Gandhi)يذهب ملستخدميها املعنيني.

أهنا ظاهرة علمية تتضمن أربع :( De bons)  إليهاوعلى الرغم من اختالف التعريفات ملصطلح املعلومات,فقد أشار 
                                 2دالالت أساسية هي:

 أخرى.                       إىلالتعبري عن حالة املعرفة,مبعىن التحول من حالة ذهنية -  

التعبري عن سلعة,مبعىن متثيل العامل وما ينطوي عليه من أحداث وأشياء وحركات بصورة مادية ميكن تداوهلا واالستفادة – 
 منها.                                        

 وضع معريف جديد.               إىلالتعبري عن عملية,مبعىن حتويل البيانات – 

 واستخدامها.  بإنتاجهابيئة,مبعىن تطور التفاعل بني املتغريات والظروف احمليطة  التعبري عن– 

                                                                DATAثانيا:مفهوم البيانات  
                                                           

 .41د_إبراهيم سلطان _كلية التجارة_نظم املعلومات اإلدارية_جامعة اإلسكندرية_ص: 1

2
 .17-15_ص2012إبراهيم_املعلومات ودورها يف دعم واختاذ القرار اإلسرتاتيجي_اجملموعة العربية للتدريب و النشر_القاهرة_الطبعة الثانية_ كالسيد مربو  
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أي كيانات   ENTITESال معينة وهي ما يطلق عليها هي جمموعة من احلقائق اليت تعرب عن مواقف وأفع  
ما تستمد تلك البيانات من واقع املستندات املستخدمة  ,وغالبااألرقامالرموز أو  مستقلة ويتم التعبري عنها بالكميات أو

  3. تلك املستندات اليت تعرب عن التعامالت اليت بني املنشأة والغري داخل املنشأة أو

          ثالثا:العالقة بني املعلومات والبيانات               

طبقنا مفهوم النظم على تلك العالقة فان البيانات  وإذااملعلومات , إلنتاجتعترب البيانات هي املادة اخلام الالزمة 
( 1متثل مدخالت يتم معاجلتها للحصول على املخرجات اليت عي عبارة عن املعلومات اليت ينتجها النظام والشكل)

.يوضح ذلك
4 

 

 

 تغذية عكسية 

 العنوان :        

 42سلطان _ كلية التجارة _نظم املعلومات اإلدارية _جامعة اإلسكندرية _ص:  إبراهيم: املصدر : د _  2الشكل 

خارجها,أما معاجلة البيانات فهي  اليت تتم داخل املنظمة أو باألحداثوالبيانات يف هذا النظام متثل حقائق خاصة   
حقائق ذات معىن وقيمة وبالتايل ميكن استخدامها  إىلعبارة عن ترتيب لتلك البيانات بطريقة ومعينة حبيث تتحول 

ستخدمة يف واملعدات امل كاآلالتواجلدير بالذكر أن عملية معاجلة وتشغيل البيانات تتطلب ضرورة توافر عناصر معينة  
املتبعة لتشغيل تلك البيانات .                                                                                             واإلجراءاتالذين يقومون بتلك العملية بالطرق  األفرادالتشغيل وأيضا معرفة 

 (2ي يوضحه الشكل)( ليصبح على النحو الذ1بناء على ذلك ميكن تعديل الشكل)

 

 

                                                           
 .26د_حممد إمساعيل بالل_نظم املعلومات اإلدارية_كلية التجارة_جامعة اإلسكندرية_ص:  3
 .43-42د_إبراهيم سلطان_مرجع سبق ذكره_ص:  4

 نظام معاجلة البايانات

 معاجلة البايانات معلومات بيانات

 املعرفة 

تشغيل البيانات  بيانات معلومات  بيانات  

 احلكم الشخصي 
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  البيانات لمعالجةنظام متكامل العنوان:

 42:املصدر:د_ابراهيم سلطان_كلية التجارة_نظم املعلومات اإلدارية_جامعة اإلسكندرية_ص02الشكل

 المطلب الثاني:أنواع ومصادر المعلومات.                                           

                                                               أوال:أنواع المعلومات  

                                                                                            :تصنيف املعلومات خيتلف من مستخدم ألخر,وبصفة عامة ميكن تصنيفها وفقا للمعايري التالية إن   
وفقا لدرجة الرمسية منيز بني معلومات رمسية وأخرى غري رمسية,فاملعلومات الرمسية هي كل حسب درجة الرسمية : -

ل هيكلها التنظيمي.أما املعلومات غري الرمسية فهي الرمسي للمؤسسة,أي من خال اإلطاراملعلومات اليت يتم انتقاهلا يف 
عرب عالقات غري رمسية يف املنظمة أي خارجة عن اهليكل التنظيمي اخلاص  وانتقاهلاتلك املعلومات اليت يتم تداوهلا 

                                                            5باملنظمة.

أن تكون معلومات داخلية أو خارجية.فاملعلومات عن  فأماللمعلومات . هناك مصدرانحسب مصدر المعلومات:-
أنشطة ووظائف املؤسسة وعملياهتا تعد معلومات داخلة,أما املعلومات اليت تستنبط من البيئة اخلارجية للمؤسسة تعترب 

هي اليت يتم مجعها  ألوىلافمعلومات أولية وثانوية  إىلمعلومات خارجية,كما ميكن تصنيف املعلومات وفق هذا املعيار 
                                        6مرة,والثانية هي تلك اليت قامت املؤسسة أو غريها جبمعها وختزينها مسبقا. ألول

                                         املعياريني ثالث أنواع من املعلومات منها:                                            من خالل هذا  حسب المستوى الهرمي:-
وهي املعلومات اليت تغطي فرتة زمنية مستقبلية طويلة نسبيا حيث تصف أهداف املؤسسة  :اإلستراتيجيةالمعلومة -

ة ,وحتديد الفعاليات والسياسات وتتضمن التنبؤات والتقديرات املستقبلياألهدافواسرتاتيجياهتا واملوارد الالزمة لبلوغ هذه 
 ملختلف املتغريات االقتصادية. 

الوظيفية يف املؤسسة  األنشطةوهي املعلومات اليت تغطي فرتة زمنية متوسطة وتتعلق بتنفيذ خمتلف المعلومة التكتيكية:-
العليا.                                                                                                اإلدارة وذلك حسب االسرتاتيجيات املوضوعة من قبل

                                                           
 .57_إبراهيم سلطان_مرجع سبق ذكره_ص:د  5
 .16_ص:2003عثمان الكيالين_هيالل البياين_عالء الساملي_املدخل إىل النظم املعلومات اإلدارية_دار املناهج_األردن_الطبعة الثانية_  6
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هي املعلومات اليت تتعلق بالعمليات اليومية اليت تتم داخل املؤسسة حيث جيب توفري معلومات المعلومة التشغيلية:-
 ط يف املؤسسة.تفصيلية ودقيقة مستمرة ومتكررة عن مجيع أوجه النشا

 ثانيا:مصادر المعلومات.                                                            
واملواد والوثائق اليت يتم احلصول عليها من  األخباركافة تعد ب املعلوماتومما سبق ذكره نستطيع القول أن 

 ونقلها.         إجيادهادور الكبري يف املصادر املختلفة,لذا فان املعلومة لعا ارتباط باملصدر,وله ال

يكفي من دون تدخل  املعلومات,وهذا ال إيصاليشمل مصدر املعلومات مرسل املعلومات,أو الشخص املسؤول عن –  
 عناصر أخرى من قنوات أو وسائل االتصال.      

قناة االتصال املستخدمة يف حقل االتصال هي قرب داللة على عبارة املصدر املستخدمة يف حقل  إننرى  فإننالذا  
 املكتبات واملعلومات.                  

اجلهة املستفيدة منها  إىلوالوسائل,والقنوات اليت ميكن عن طريقها نقل  املعلومات  األوعيةمتثل مصادر املعلومات مجيع  
تنظيمه  أو حفظه و رنا احلايل.ويعين هذا يف جمال علم املكتبات واملعلومات كل ما ميكن مجعه,منذ نشوئها وحىت عص

 7. املستفيدينواسرتجاعه إىل 

من مصادر املعلومات,قد  أساسيتنيوميكن أن تكون مصادر املعلومات بأهنا:نظام اتصال يف أي وسط يعتمد على فئتني 
                                            8يف احد مراكز املعلومات. أواملعلومات سواء كانت يف املكتبة ب املستفيدينوثائقية متد  إحدامهاتكون 
غرض من  أليمنها  اإلفادةحتتوي على معلومات ميكن  املواد اليتأن مصادر املعلومات تشمل كافة  آخرونويرى 

مصادر  إجياديت حدثت يف القرن العشرين انعكست على لكن التطورات الكبرية يف جمال النشاط العلمي ال 9.األغراض
 تكون أقل كلفة وأكثر استيعابا للمعلومات.    

جمموعة من املصادر احلديثة يف الوقت احلايل للحصول على املعلومات ,وتشمل مصادر مجع املعلومات  إضافةميكن 
 احلديثة ما يأيت:                                             

                                                           
 .13_ص:2000إميان_مصادر املعلومات_طبعة األول_دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع_عمان_-إبراهيم_عامر_مصطفى_د_رحبي وفاضل_د  7
 .15: _ص1988قاسم_حشمت_مصادر املعلومات وتنمية مقتنيات املكتبات_القاهرة_  8
 .33_ص:1992قندجلي_عامر وحممد اخلفاجي_التوثيق_هيئة املعاهد الفنية_بغداد_  9
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:                                                                                يأيتما  إىلوهي تلك املصادر اليت تقوم جبمع املعلومات بطريقة سرية,وميكن تقسيمها المصادر السرية: - .1
عملون يف منظمة هم جمموعة من الوكالء املتدربني واحملرتفني ,الذين ي:مصادر اخلدمة السرية البشرية -أ

االقتصادية ......اخل(   واليت تكشف نوايا الدول -السياسية -سرية,واليت تشمل اجلوانب )العسكرية
 املستهدفة,واليت يصعب احلصول عليها بطرق أخرى.         

وتشمل أجهزة االستطالع الالسلكي والالسلكي الفين ,والراداري مصادر اخلدمة الفنية: -ب   
 السوقي,واالستطالع اجلوي السوقي,واالستطالع العميق واالستطالع الفضائي.              

هي املصادر املكشوفة اليت ميكن االعتماد عليها يف مجع املعلومات من خالل نشاطات المصادر العلنية:  – .2
ات العسكرية,والتجارية والبحرية,واجلوية والثقافية وزارة اخلارجية,وزارة هيئات خمتلفة)امللحق

 ....اخل(وتشمل:                                               اإلعالم

 أحباث....اخل(                             –كراسات   –جمالت  -املطبوعات:) صحف - أ
 الربامج اخلاصة.....اخل(         –والتلفزيون:) خطابات املسؤولني  اإلذاعةحمطات  - ب

 االستعراضات والتمارين واملناورات العسكرية.                                   - ت

 الثقافية....اخل(                                -التجارية–العلمية -املعارض:)العسكرية - ث

 -الزيارات -املراقبة البصرية -والتصنتاالستماع  –شمل ) احملادثة مصادر علنية ذات طبيعة خاصة وت - ج
 (اإلعالموسائل  –الرحالت 

 

 

 

 

 

 .                          المطلب الثالث:خصائص وأهمية المعلومات

 أوال:خصائص المعلومات                                                            
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من احلصول على معلومات تتوفر فيها خصائص  إدارةتدفق املعلومات خيضع لرقابة سليمة حىت تتمكن كل  إن   
 :                                فيما يليمعينة,وهذه اخلصائص تتمثل 

 الهدفية:                                                                                       (1

أصبحت جمرد ضوضاء ال  وإالصانعوا القرار هدفا  إىليكون للمعلومات اليت يتم تقدميها  أنجيب      
واملهام اليت يتوالها  األنشطةعادة ما تتعدد أهدافها نظرا الختالف  األفراد إىلمعىن له,فاملعلومات اليت يتم نقلها 

 داخل املنظمات .      األفراد

حنو  اجلديدة أو حنو حتديد املشاكل أو حلها أو األفكارقد توجه حنو تنمية وابتكار وميكن القول بأن املعلومات  
                     10.األنشطةحنو ختطيط ورقابة  اختاذ القرارات أو

 الشمول:                                                                                   (2

 التقارير أو جمموعة املعلومات على تلبية احتياجات املستخدمني بصدد موقف أوالشمول هو قدرة     
 املتعلقة مبوقف معني ,فان هذه املعلومات ال األسئلةعن كل  إجاباتتتوفر  كانت املعلومات ال  فإذاحدث معني,

مول يف الكثري من املستوى املرغوب من الش إىلتتصف بالشمولية,بل تعترب ناقصة,وعلى الرغم من صعوبة الوصول 
مشوال.                             األكثراليت توفر لنا املعلومات  واإلجراءاتأنه جيب البحث عن تلك النظم  إالاحلاالت,

 التوقيت:                                                                                         (3

مل تتوفر يف الوقت املناسب وهذا يعين أن  االستفادة من درجة دقة املعلومات ماميكن للمؤسسة  ال        
خالل دورة املعاجلة واحلصول عليها,فهذه اخلاصية ترتبط  املستفيدينكون مناسبة زمنيا الستخدامات تاملعلومة 

الالزم هلذه بالزمن الذي تستغرقه هذه الدورة ومن اجل حتقيق هذه اخلاصية فمن الضروري تقليص الوقت 
 11املعاجلة.

 

 المالئمة:                      (4

                                                           
 .156-155عالء الدين عباس_مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية_اإلسكندرية_ص:-منال حممد الكردي_د-د  10
 .64_ص:1990سرور عبد العلي إبراهيم_نظام املعلومات اإلدارية_  11
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صالحية املعلومة هي الصلة الوثيقة مبقياس كيفية مالئمة نظام املعلومات الحتياجات املستفيد منها    
بصفة جيدة,أي أن تكون املعلومة مالئمة ومطابقة حلاجة املستفيد لكوهنا البدائل املتاحة وهي بذلك تساعده يف 

 العمل الذي يقوم به.                                     

 وعية:                                                                          الموض (5

إن مصطلح املوضوعية يرتبط بالتعبري عن احلقائق بدون حتريف وبعيدا عن التحيز الشخصي ,ومن مث           
وة اإلثبات كما أن فان الدليل املوضوعي هو دليل غري شخصي,واملوضوعية درجات حبيث تتوقف كل درجة على ق

وك يف موضوعيته أو غري الدليل املثبت لعملية معينة قد يكون موضوعيا متاما,موضوعيا بطريقة مقنعة أو مشك
لذلك فان ضمان املوضوعية يف املعلومات يعين ضمان اعتماد قواعد غري دائمة يف إعداد وتقدير هذه  موضوعي

                            املعلومات.                                 

 اقتصاديات املعلومات(.                                           قيمة المعلومات:) (6

تتوقف صالحية نظام معاجلة املعلومات على قيمة املعلومة اليت يوفرها العنصران الرئيسيني يف تكوين          
                           القيمة ومها:                                 

 كمية املعلومات .                                                                              -أ      

 تكلفة املعلومات.                                                                 -ب  

 كمية المعلومات:                                                                  -أ  

ميكن قياس كمية املعلومة عن طريق جمموعة من املقاييس من خالل خصائص املعلومة املذكورة      
حة لالستخدام بواسطة سابقا,إضافة إىل مقياس احلجم الذي ميكن تعريفه بأنه سعة النظام وكمية املعلومات املتا

 املستفيدين من نظام معاجلة البيانات.               

ترتبط سعة النظام بإمكانية وصول املعلومة أي توجد عالقة بني حجم مكان التخزين وسرعة تداول املعلومات     
 املخزنة.  

 

 

                                                                     تكلفة المعلومات:-ب
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الكلية لتشغيل النظام,وهناك  ختتلف تكلفة إنتاج املعلومات من مؤسسة ألخرى ,وهذا سواء كانت التكلفة النسبية أو  
 النسبية:          عدة عوامل تؤدي إىل االختالف يف التكاليف الكلية أو

 ة.                                                                            ~ حجم املؤسس

 الغرض من التنظيم.                                                                 ~ الطبيعة أو 

                ~ منط اإلدارة واجتاهها.                                                          

 ~ اختالف طرق احملاسبة للتكاليف اخلاصة بإنتاج املعلومات.  

 ثانيا : أهمية المعلومات  

 أصبحت هامة وملحة لعموم املؤسسات لعدة أسباب , منها :       

 ؛ االتصالتسارع التطور التكنولوجي يف األداء و اإلنتاج واألساليب ووسائل  - أ

سات مما يتوجب سرعة اختاذ القرارات املبنية على املعلومات الدقيقة اليت تشتمل املنافسة الشديدة بني املؤس - ب
 العمل ؛ بيئةعلى كافة العوامل املؤثرة على 

 أصبحت موردا مهما مما زادا من أمهية احلصول عليها ؛ - ت

 ازدياد التعقيدات يف مهام إدارة املؤسسات وذلك للتقدم التقين و املعريف ؛ - ث

والتقنية ( اليت تؤثر على سري العمل سواء  واالجتماعية االقتصاديةازدياد التأثريات و املتغريات ) السياسية و  - ج
 على الصعيد احمللي أو الدويل ؛

ونشر  البيانات وحتويلها إىل  وإخراجيف سرعة مجع وحتليل و معاجلة وختزين  االتصالساهم تطور وسائل  - ح
 معلومات ذات قيمة لدعم وترشيد عملية صناعية القرار .

 ومن الشروط اليت جيب توفرها يف املعلومات : -

  ( Timeliness)  اآلتية -1

 ( Accuracy )الدقة  -2
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 ( Verfiability )الثبات  -3

 ( Conciseness )اإلجيار  -4

 ( Completeness )الكمال  -5

 .                                  بحث الثاني:أساسيات حول نظام المعلوماتالم

بشكل  إليهامن أجل القيام باملهام املوكلة  لإلدارةنظام املعلومات يهتم اهتماما بالغا بتقدمي املعلومات الضرورية  إن     
ت اليت تعد مادة القرار الذي يتوقف جناحه على كغريها من العمليات تعتمد على املعلوما  اإلداريةجيد,ومبا أن العملية 

 مدى صحة ودقة تلك املعلومات.

 :مفهوم النظام ونظام املعلومات.                                      األولاملطلب 

 أوال:مفهوم النظام                                                                         

اليت تتفاعل وتتكامل مع بعضها البعض ومع بيئتها لتحقيق هدف  األجزاءيعرف النظام بأنه جمموعة من                 
                                                12)أهداف( معني )معينة( .

داخل النظام ,تلك النظم  ذا املفهوم فان النظام يتضمن عدد من العناصر واليت ميكن أن متثل نظم فرعيةهلوفقا            
اليت يسعى النظام حتقيقها  األهدافجمموعة من  الفرعية تتفاعل وتتكامل مع بعضها البعض من اجل حتقيق هدف أو

وذلك يف ضوء معطيات بيئية معينة,بناء على ذلك فان مفهوم النظام يصلح للتطبيق والتطويع على الظواهر املختلفة يف 
ويعترب النظام                                                                                     جماالت متعددة.          

 ديناميكيا من خالل قيامه بالوظائف الثالثة املكونة له وهي.             

 Inputsالمدخالت  -1      

,وتشمل أهدافهاملختلفة والالزمة لتحقيق  طةباألنشمتثل املدخالت املوارد الالزمة للنظام لكي يتمكن من القيام 
املدخالت العديد من العناصر كاخلامات والطاقة واملعلومات واآلالت.ويالحظ أن مدخالت النظام غري متجانسة ,كما 

                                                           
 .23-17_ص:د_إبراهيم سلطان_كلية التجارة_نظم املعلومات اإلدارية_جامعة اإلسكندرية 12
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نظم فرعية داخل  سواء كانت تلك النظم موجودة يف بيئة النظام أو أخرىخمرجات نظم  إالهي  أن تلك املدخالت ما
                                ته.                                               النظام ذا

  Processالعمليات  -2 

/اآللة.وقد تكون اإلنسان أو إنسان أو آلةخمرجات,وقد تكون تلك العمليات  إىليقصد بالعمليات هو حتويل املدخالت 
معرفة  إىل األمرحيتاج  قد األحيان.لكن يف بعض األسودتلك العمليات غري واضحة لذلك يطلق عليها الصندوق 

 .األبيضويف هذه احلالة يطلق عليها الصندوق  العمليات اليت متت داخل النظام

 .األسودوالصندوق  األبيض( يوضع مفهوم الصندوق 1والشكل)

 العمليات كصندوق أبيض وصندوق أسود- (1الشكل رقم )            

 الصندوق األسود 

 

 

 الصندوق األبيض  

 

 

 

 

 العمليات كصندوق أبيض وصندوق أسود- (1الشكل رقم )            

 . 24_ ص  _جامعة اإلسكندريةنظم املعلومات اإلدارية كلية التجارة_سلطان _ إبراهيماملصدر : د_

  Outputsالمخرجات  (3

 خمرجات مدخالت

 مدخالت

 

 مدخالت
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متثل املخرجات ناتج عملية حتويل املدخالت , تلك املخرجات قد تكون سلع أو خدمات أو 
من أداء النظام أي قدرته على حتقيق أهدافه  التحققعد املخرجات هي األداة اليت ميكن من خالهلا معلومات .وت

وميكن التمييز بني عدة أنواع من املخرجات,فهناك خمرجات تستخدمها أنظمة أخرى كمدخالت,كما أن هناك 
 خمرجات يستخدمها النظام ذاته,وأخريا هناك خمرجات يتخلص منها النظام.

  التالية : العناصر إضافةويعترب النظام قادر على تنظيم نفسه إذا متت 

 Feedbackالمعلومات المرتدة -

النظام يتضمن جمموعة من األجزاء تتفاعل مع بعضها للحصول على املخرجات اليت يتم تقدميها إىل  إنحيث  
النظم األخرى  استقبالتلك املخرجات يقدم معلومات للنظام املعني عن كيفية  جناهانظم أخرى,فإن رد فعل تلك النظم 

 ملخرجاته.

 Relationshipsقات العال

البعض وأيضا ربط النظام ببيئته.                                                                                        يبعضهامتثل العالقات الوسيلة اليت من خالهلا ربط النظم الفرعية 
  Environmentبيئة النظام  

 يوجد مبعزل عن النظم األخرى ,تلك النظم تشكل ما يطلق عليه بيئة النظام.    أي نظام ال إن

  Boundaries حدود النظام

تعد حدود النظام مبثابة الغشاء الذي حييط بالنظام ويفصله عن بيئته,بالذكر أن حدود النظام غري ثابتة فهي 
             تتوقف على أهداف النظام ودرجة تعقد النظام.                   

 ثانيا:مفهوم نظام المعلومات                                                                     

نظام يدار على أنه عبارة عن  ( Murdik,Ross )نظام املعلومات فلقد عرفه الكاتبان تعار يفتعددت       
والوثائق واالتصاالت اليت جتمع وتلخص وتعاجل وختزن البيانات الستخدامها يف  واإلجراءاتمن قبل البشر والتجهيزات 

عن نظام املعلومات أنه ( Grossman ) يف حني قال و العمليات األخرى. التخطيط واملوازنة واحلسابات والسيطرة
 . اليت حتتاجها املنظمة يف إدارة شؤوهنا وباملعلوماتيزود النظام الذي 
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أنه أسلوب اعتربه  عن نظام املعلومات حيث الشيءفقد اختلفت بعض  ( Kennevan )هة نظرأما وج        
منظم جلمع املعلومات عن املاضي واحلاضر لكي تساعد يف التنبؤ باملستقبل واخلاصة بعمليات املنظمة الداخلية والبيئة 

                                             13.األخرىوالعمليات الداخلية ملساعدة املنظمة يف اختاذ القرارات اخلاصة بالتخطيط والرقابة 

اليت تتضمن جتميع وتشغيل وختزين وتوزيع ونشر واسرتجاع  اإلجراءاتتعرف نظم املعلومات كذلك بأهنا جمموعة   
 .14 املعلومات هبدف تدعيم عمليات صنع القرار والرقابة داخل املنظمة

أو املكونات اليت تتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق غرض معني.                                                            األجزاءنظام املعلومات هو جمموعة من -
 إىل" لتحويل املدخالت "البيانات"واآلليةيتم من خالله تنسيق املوارد" البشرية  إطارنظام املعلومات هو  –

 خمرجات"املعلومات" لتحقيق أهداف املشروع.        

                                  ومن خالل هذه التعاريف يتكون أي نظام املعلومات من مخسة عناصر أساسية هي:                                                        -
                                      املكونات املادية.                           -1

 الربامج.                                                                        -2

 البيانات.                                                                         –3 

                                   .                                    اإلجراءات –4

 العنصر البشري.                                                                   –5

 

 

 

 وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل:                    

  
                                                           

 .23_ص:2000عالء عبد الرزاق الساملي_رياض حامد الدباغ_تقنيات املعلومات اإلدراية_عمان_  13
 .4 د_إبراهيم سلطان_مرجع سبق ذكره_ص: 14

                       Machine                                                                           Human 

 

 

 

                                                             Instructions 

                                                              Actors    
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  25بالل_نظم املعلومات اإلدارية_ص: إمساعيلاملصدر : د_حممد 

ويالحظ من مراجعة الشكل السابق وجود متييز بني عناصر أساسية هي البيانات واملعلومات واملعرفة وتتمثل هذه -
لطويلة يف جمال معني.يف حمصلة االمتزاج بني ثالثة عناصر هي :    الرصيد املرتاكم من اخلربة واملعلومات والدراسات ا األخرية

 واألجزاءMachine اإللية األجزاءالذي يربط بني  Bridgeاملعلومات,اخلربة,احلكمة البشرية,واملعرفة هنا هي اجلسر
                                                                                             .Actors واحملركون للنظامInstruction واهليكلHuman البشرية

 المطلب الثاني :أنواع ووظائف نظام المعلومات.                               

  أوال: أنواع نظام المعلومات

                                       15:كاأليتلنظم املعلومات سبعة أنواع   وهي       

                   Transaction Processing Systems: ( TPS ) نظم تشغيل البيانات-1   

خدمة املستويات التشغيلية داخل املنظمة ,ويعتمد هذا النظام على احلاسب  إىليهدف هذا النوع من نظم املعلومات 
,نظم احلجز الفندقية.وتتمتع نظم األجوراليومية اليت تتم يف جمال النشاط املختلفة مثل  اآليل لتسجيل البيانات الروتينية

        تشغيل البيانات بناحيتني أساسيتني ومها:                                                                                       
 إىل.وبالتايل فان فشل نظم تشغيل البيانات يؤدي وإدارهتالعمالء باملنظمة ~ رسم حدود املنظمة وبيئتها من خالل ربط ا

البيئة.                                                                               إىلفشل النظام يف احلصول على املدخالت من البيئة أو تصدير املخرجات 
ج للمعلومات كي تستخدم بواسطة أنولع أخرى من نظم املعلومات سواء داخل ~ تعد نظم تشغيل البيانات مبثابة منت

 املنظمة أو خارجها.                                                    
                                                           

 .9-5د_إبراهيم سلطان_مرجع سبق ذكره_ص:   15

Hardware       Programs         Data          Procedures       People 
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       Knowledge Systemالنظم المعرفية :   -2 

املعرفة واملعلومات داخل املنظمة من خالل ضمان وصول املعرفة  جمالدعم العاملني يف  إىلهتدف تلك النظم     
 كاألطباءاملؤهلون بدرجة مهنية   األفراداجلديدة واخلربة الفنية بشكل متكامل.ويقصد بالعملني يف جمال املعرفة هؤالء 

 خلق معلومات ومعرفة جديدة. إىلواحملامون واملهندسون حيث ينصرف جمال عملهم 

      Office Automation Systemمكاتب أليا :نظم تجهيز ال -3

تعد تلك النظم نوعا خاصا من نظم تشغيل املعلومات واليت ميكن استخدامها يف نطاق أعمال وأنشطة       
املكاتب .وجتهيز املكاتب أليا يشمل كل أنواع نظم االتصاالت الرمسية وغري الرمسية املتعلقة بتوصيل املعلومات املكتوبة 

ملكتوبة من شخص آلخر سواء داخل أو خارج املنظمة.                                                                           وغري ا
   Management In Formt System:  ( MIS )اإلداريةنظم المعلومات  -4

بتزايد حجم املنظمات وما تتعامل فيه من معلومات أصبحت نظم معاجلة البيانات غري قادرة على توفري     
املعتمدة على  اإلداريةتطبيق نظم املعلومات  إىلاحتياجات متخذي القرار من معلومات ولذلك اجتهت املنظمات 

 احلاسب اآليل.                                          

بأهنا نظم املعلومات املبنية على احلاسب اآليل واليت توفر املعلومات للمديرين  اإلداريةن تعريف نظم املعلومات وميك    
 ذوي االحتياجات املتشاهبة يف املنظمة.                   

     Decission Support System:( DSS )نظم دعم القرار  -5 

ميكن  ديرين عند اختاذهم لقرارات غري بنائية وغري متكررة أي المساعدة امل إىلوهي نظم معلومات هتدف     
من  اإلداريةحتديدها مسبقا.وتعتمد نظم دعم القرارات على ما تنتجه نظم تشغيل البيانات ونظم املعلومات 

 معلومات,وكذلك معلومات من خارج املنظمة,ويتم تصميم نظم دعم القرارات وتنفيذها لالستجابة لالحتياجات غري
 .                                                                                اإلنتاجاملخططة من املعلومات مثل قرارات 

 Executive Support System :( ESS )العليا  اإلدارةنظم دعم  -6
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العليا يف املنظمات  اإلداريةوهي تلك النظم اليت يتم تصميمها ملساندة املديرين الذين يشغلون الوظائف   
وتتعامل تلك النظم مع القرارات اليت تلعب البيئة .وخطط واسرتاتيجيات املنظمة على سياسات ملموسوالذين هلم تأثري 

اخلارجية دورا ملموسا ومؤثرا عند اختاذها ,أي أهنا قرارات ذات درجة عالية من عدم التأكد بشأن املعلومات اليت حيتاجها 
 القرارات.  متخذ تلك

      Expert System: النظم الخبيرة  -7

 ميكن التنبؤ خبطواهتا.                                                                              تستخدم النظم اخلبرية ملساندة متخذ القرار يف التعامل مع القرارات غري الروتينية واليت ال    

 حماكاةوتعتمد تلك النظم غري الروتينية على نتائج ما يطلق عليه بالذكاء االصطناعي حيث تقوم تلك النظم على فكرة  
أو املتخصص يف جمال معني.                                                                                             اإلنسانعملية اختاذ القرار اليت يقوم هبا 

 وتتشكل العناصر الرئيسية لبنية املعلومات من جزئني رئيسيني ومها:                    

لربجميات,والبيانات وامللفات, واالتصال عن بعد,وتعد نظم ( نظم احلاسبات اآللية واليت تتضمن املكونات املادية,وا1) 
العنصر الرئيسي لتطبيقات النظم ملا تتضمنه من تفاعل مباشر بني العاملني باملنظمة والنظم املوجودة هبا  اآلليةاحلاسبات 

 حاليا ومستقبال.      .ومن مث فان جناح املنظمة يتوقف على مقدرة تلك النظم على توفري االحتياجات الوظيفية للمنظمة

 ,التسويق,والتمويل,واملوارد البشرية واليت يتوقف عليها مدى جناح أواإلنتاج( نظم التطبيقات الوظيفية واليت تشمل  2)
 فشل املنظمة يف حتقيق أهدافها.                            

  (.1و ما يوضحه الشكل التايل )وبصفة عامة هناك عالقة بني هرياركية النظم وأنواع نظم املعلومات وه 

 

 

 

 العالقة بين هيراركية النظم و أنواع نظم المعلومات 

 نظم المستوى اإلستراتيجي 

 التنبؤ                      التخطيط               امليزانيات           التخطيط

من لالحتياجاتاألجل                 لعمليات اإلنتاج         التقديرية ملدة         

سنوات        القوى العاملة  10سنوات           10سنوات(        ملدة  10)
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 نظم دعم اإلدارة العليا

 

 

 

 نظم املعلومات اإلدارية 

 نظم دعم القرارات

 

 

 معلومات املعرفة نظم 

 نظم جتهيز املكاتب آليا

 

 

 نظم معاجلة البيانات 

 

 .9سلطان_نظم املعلومات اإلدارية_جامعة إسكندرية_ص:  إبراهيمد_ المصدر :

 

 ثانيا:وظائف نظام املعلومات                                                                     

 نظم المستوى اإلداري ) الرقابة (

 إدارة املبيعات         الرقابة على              حتليل التكاليف

 حتليل املبيعات        املخزون                 ختطيط األنفاق         تدوير الوظائف

 وفق املناطق          جدولة اإلنتاج           الرأمسايل              عقود العمل  

 
 نظم المستوى المعرفي 

 ختطيط أماكن العمل            الرسوم اهلندسية                  ختطيط األماكن 

 معاجلة الكلمات                ختزين الصور                      اإلدارية

و الرسوم                        النتيجة اإللكرتونية                                 

 نظم المستوى التشغيلي  

حسابات الذمم          التدريب                   الرقابة علىأوامر العمالء           
حركة املواد                          
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                                             16يلي: هناك أربعة وظائف رئيسية موضحة كما  

:هي وظيفة احلصول على البيانات وتتضمن حتديد كل البيانات الالزمة سواء داخل املنظمة اإلعالموظيفة  -1
                        يف املنظمة وامللخصة كما يلي:                                                 اإلداريةأو خارجها ,يف ضوء احتياجات املستويات 

والسياسات العامة للمنظمة  األهدافاملعلومات الالزمة لتحديد  إىلالعليا  ارةاإلدحتتاج  العليا: اإلدارة -أ
 اليت متتد لعدة سنوات.                           اإلسرتاتيجيةووضع اخلطط 

       اإلجراءاتوحتديد  األجلالقصرية  التنفيذية بوضع اخلطط اإلدارةختتص  التنفيذية: اإلدارة -ب          
 املعلومات التالية:                                    إىللتنفيذها ومن مث حتتاج الالزمة 

 معلومات عن احمليط اخلارجي للمنظمة.                                                ~             

 معلومات عن أوضاع ومتطلبات الزبائن.                                                     ~             

 معلومات عن تكاليف العمل وعن مستويات املخزون.                                 ~              

 إىلتغيري املدخالت معاجلة البيانات هي جمموعة متباينة من العمليات اليت تسمح ب إن:وظيفة المعالجة -2
 خمرجات وهي:                                                                   

 التعليمات اخلاصة بتشغيل البيانات:                                                     إعداد - أ
                           هذه التعليمات يف ضوء االعتبارات التالية :                   حددتت  - ب

 :حيدد طبيعة استخدام املعلومات ومث طريقة معاجلة البيانات .               ~ االستخدام              

    التقارير    إلعداديف وضع تعليمات وبرامج التشغيل الالزمة  متخصص:يشرتك ~ الخبرات المتخصصة             

                                                                    املطلوبة.                  

 الفنية املستخدمة.                   واإلجراءاتحتديد التكنولوجيا ~ تكنولوجيا المعلومات :        

                                                           
 .43-42_ص:2013_2012غزايل إميان_دور النظام املعلومايت يف دعم مراقبة التسيري_شهادة ماجيسرت_جامعة مستغامن_  16



 الفصل األول : مدخل إىل نظم املعلومات 

 

20 
 

تتضمن هذه الوظيفة تقييم البيانات للتأكد من صحتها تجميع وتحليل وتلخيص البيانات : - ت
 املعلومات.           إعدادومناسبتها للغرض الذي تستعمل فيه,ويتم تشغيل البيانات هبدف 

:وتسمى أيضا بتصنيف املعلومات يف ملفات,حيث حتتفظ جبميع املعلومات املتحصل  وظيفة التخزين -3
         عند احلاجة وهذا وفقا لتكنولوجيا املتاحة.                                                                                      إليهاعليها ,بطريقة يسهل الرجوع 

مستخدمها النهائي  إىلاملعلومات  إيصالالوظيفة احليوية يف نظم املعلومات هي  إن: وظيفة االتصال-4
مكان استخدامها باستعمال عدة وسائل.                                                                                          إىلمعاجلتها  ,وقد يتطلب ذلك نقلها من مكان

:بعد تشغيل البيانات يتم استخراج املخرجات اليت  استخراج المعلومات وفقا لحاجة مستخدميها-أ
املعنيني هبا.                                                                                         األشخاص إىلملعلومات تعد منها نسخة لرتسل حتقق اهلدف ويعد حفظ نسخة من كل ا

مل يتم استخدامها لذلك وجب  إذا: ليس للمعلومات أي قيمة مستخدميها إلىتوصيل المعلومات  -ب
لوقت املناسب,وال تقتصر وظيفة االتصال يف نزم املعلومات على جمرد توصيلها بالشكل املطلوب,ويف ا

توصيل املعلومات بل ال بد أن يكون هناك اتصال مزدوج من أجل التأكد من فهم املعلومة املطلوبة وميكن 
 أن يكون االتصال على عدة أشكال مثل أن يكون شفهيا,مرئيا على شاشة احلاسوب. 

 

 

 

 

 

 وظائف النظام المعلومات -1 –الشكل    

 د_علي عبد اهلادي مسلم_نظم املعلومات اإلدارية مبادئ وتطبيق المصدر :  

 

 

 

 

 

ماملستخد معلومات خمرجات جتميع لبيانات معاجلة  البيانات القرارت 
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 المطلب الثالث: أسباب نجاح وفشل نظام المعلومات 

 أوال: أسباب فشل نظام المعلومات                                                                

                                            17نتيجة: األولاملقام  املعلومات يف أنظمةلقد تطور استخدام 

 العوامل البيئية اخلارجية.                                                                        -

 العوامل املؤسسية الداخلية.                                                               –

عدم القدرة على تفهم تلك  إىل إرجاعهكما أن فشل العديد من أنظمة املعلومات يف حتقيق األهداف املرجوة ميكن 
 بوضوح.                                           وإدراكهاالعوامل 

              يلي:                                                         ومن بني فشل النظام نذكر ما 

 عدم مشاركة املستخدم النهائي للمعلومات.                                                     -

 عدم وضع األهداف املرجوة من النظام.                                                       –

                                         العليا.                    اإلدارةافتقار املنظمة لتدعيم  –

 عدم وجود جذور وأسس قوية للنظام يف البيئة التنظيمية.                                    –

 املختلفة من نظم املعلومات.      األنواعصعوبة التمييز بني مفهوم وطبيعة واستخدامات  – 

                                                      االهتمام باألجهزة وليس باألهداف.        –

                        سوء حتديد االحتياجات من املعلومات.                                                                                            –

                                النزاع بني أخصائي ومستخدمي نظم املعلومات.         –

 .                                                                   ثانيا:عوامل نجاح نظام المعلومات 

                                                           
 .292-288حممد إمساعيل بالل_مرجع سبق ذكره_ص:-د  17
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 مدى تكوين رؤية مشرتكة بشأن دور نظم املعلومات يف املنظمة.                          –

 درجة رمسية نظم املعلومات املبنية على احلاسب اآليل.                                    –

 الوضع التنظيمي لوحدة املعلومات يف املنظمة.                                              –

               اهليكل التنظيمي الداخلي لوحدة املعلومات.                                      –

 املناخ النفيس لنظم املعلومات املبنية على احلاسب اآليل. –

 تدعيم االعتمادات املالية احمللية.                                                                -

            بناء هياكل تنظيمية حديثة.                                                           –

 توفري املعلومات مع احلفاظ املستمر عليها لتقدميها .                                         –

 توفري مهارات بشرية متميزة.                                                                   –

                                     التغيريات يف السلطة التنظيمية.                   إحداث –

 اجلوانب الذاتية على برامج التدريب.                                                   إضفاء – 

 التحديث املستمر للنظام.                                                                        –

 تشجيع املهارات املتميزة.                                                                      –

املؤسسني.                                                                                       ء النظام بعد غياب او انتقالوبقااءات املتميزة اليت تكفا استمرار العمل على توفري الكف –
 واسع النطاق للنظام.   االستخدام إحداثالعمل على  –
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 المبحث الثالث: نظام المعلومات اإلدارية 

       Management Informat System: مفهوم نظام المعلومات اإلدارياألولالمطلب 

املعلومات اإلدارية حيث اتسعت تطبيقاهتا يف خمتلف  ألنظمةكان عقد السبعينات مبثابة مرحلة والدة ومنو 
املنظمة  إداري,وتعرف نظم املعلومات اإلدارية بأهنا نوع من أنواع أنظمة املعلومات املصممة لتزويد األعمال أنشطة

 للتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة على نشاط املنظمة أو ملساعدهتم على اختاذ القرارات.                       باملعلومات الالزمة 

بأنه نظام متكامل لتوفري املعلومات الالزمة لدعم وظائف وعمليات املؤسسة ويساعد  Senn jamesويعرفه
تنبأ    باملستقبل ومن مميزات هذا النظام أنه يساعد يف اختاذ القرارات من خالل معلومات تصف املاضي واحلاضر وت

 على:                                             

 الوسطى والدنيا يف املؤسسة.      اإلداراتمديري  إىلالرتكيز على املعلومات املوجهة  -

                     التدفق املستمر واملربمج للمعلومات.                                      –

 الوسطى والدنيا.                                 اإلداراتتقدمي تقارير جتيب عن تساؤالت  –

هو نظام شامل أي يعمل على مجع كل املعلومات الضرورية  اإلداريةومن خالل هذا التعريف نالحظ أن نظم املعلومات 
املعلومات الدقيقة والواضحة يف الوقت املناسب  بإتاحةة املديرين وخاص اإلدارينيهبدف دعم  اإلدارةجلميع وظائف 

ملساعدهتم على ختطيط وتنظيم أعماهلم وبالتايل اختاذ القرارات املناسبة ومن اجل توفري املعلومات الالزمة تستعمل وسائل 
آلية وأيضا أنظمة لتحليل وبرجمة هذه املعلومات وعملية الرقابة عليها لنتمكن من استخالص معلومات ذات   يدوية أو

.                                                                                          ومروديةكفاءة عالية الختاذ القرارات ذات فعالية 
 األساسيةبرتكيز بيانات املعامالت من نظم تشغيل املعامالت يف صورة تقارير عن العمليات  داريةاإلوتقوم نظم املعلومات 
بتحويل بيانات معامالت املبيعات  اإلداريكيف يقوم نظام املعلومات   يوضح لنا-07-للمنظمة .و الشكل

 .إداريةوفري تقارير يتم استخدامها لت اإلداريةملفات خاصة بنظم املعلومات  إىل,واحلسابات واإلنتاج,
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 نظم املعلومات اإلدارية          نظم تشغيل املعامالت

 

 ملف     

  أوامر     

 الشراء    

 

 

  

 ملف 

 اإلنتاج

 

 

 ملف    

  احلسابات 

 

 

 نظام المعلومات اإلداري – 1 –الشكل 

 .76د_منال حممد الكردي_د_عالء الدين عباس_مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية_ص:  المصدر:

 

 ملفات نظم املعلومات

اإلدارية          

بيانات              

املبيعات             

 

 

 

بيانات               

التكاليف              

اإلنتاج              

 

 

 

بيانات               

املصروفات               

نظام ختطيط 
مستلزمات 

 اإلنتاج

نظم 
املعلومات 

 اإلدارية

 تقارير

نظام تشغيل 
 األوامر

األستاذ نظام 
 العام

 المدير  
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                                                    اإلداريةالمطلب الثاني: خصائص نظم المعلومات 

             18بااليت: اإلدارية( بعض من خصائص نظم املعلومات 2000حدد البكري )

 والتشغيلي.              اإلداريالقرارات ومستوى الرقابة  اإلداريةتدعيم نظم املعلومات  -

 من املعلومات اخلارجة.                     أكثراالعتماد على املعلومات الداخلة للمنظمة  –

 دية قدرة النظم على التحليل.                                                             حمدو  –

 قلة املرونة فيها.                                                                                 –

                     اعتمادها على احتياجات معروفة ومستقرة للمعلومات .                  –

 اإلداريةنظم املعلومات  إنجهد ووقت طويل نسبيا, إىلحتتاج يف عملية التعميم والتحليل  اإلداريةنظم املعلومات  –
التقارير حسب احتياجاهتم وتسمح بتجميع  بإعداداحلديثة تعترب أكثر مرونة وحتتوي على برامج تسمح للمديرين 

        املعلومات من عدة سجالت متفالقة ومن نظم معاجلة البيانات .                                                                     
  يلي:                      كيفية توفري املعلومات للنظام كما  إىل( 2000كما أشار املصري )

 حتديد االحتياجات من املعلومات حبيث متتاز بالدقة.                                          -

            املعلومات وجتميعها والتعامل معها وحفظها.                                                                                 إنتاجيتضمن عمليات تصميم نظام للمعلومات  –
 أو حذف معلومات.                                                باإلضافةجتديد املعلومات  –

 االتصال. أغراضمنها  واالستفادةاستخدام املعلومات  –

 

 

 

                                                           
 .83أمحد اخلطيب_إدارة املعرفة و نظم املعلومات_ص:-خالد زيغان_أ-د  18
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                                                 اإلداريةالمطلب الثالث: مكونات نظم المعلومات 

               19مخسة مكونات رئيسة هي: إىل اإلداريةميكن تقسيم مكونات النظم املعلومات  
                                  حيث يفرتض يف أي نظام معلومايت أن يكون مكونا  من حاسوب على األقل.                                                             :األجهزةأوال:

وهي  األجهزةوالبيانات واملعلومات وحتدد العمليات اليت ستؤديها  األجهزةاليت تشغل  األنظمةوهي  ثانيا:البرمجيات:
 نوعان:                                                             

 : وهي برامج تشغيل تشغل احلاسوب وجتعله قادرا على تنفيذ العمليات.  برمجيات النظم - أ
 مة.     وهي اليت تقوم بتشغيل بيانات املنظ برمجيات التطبيقات: - ب

اجلارية باملنظمة  واألحداث:وهي املخزن الذي حيتوي على البيانات اليت تصنف كل العمليات      ثالثا: قواعد البيانات
                                بالتفاصيل املهمة كلها.            

                         ي عمليات تتضمن وصف جمموعة اخلطوات والتعليمات احملددة وترتيبات الجناز العمليات كافة.                                          وه:اإلجراءاترابعا: 

 .                األخرىوهم املورد البشري الذي يسيطر ويشغل املكونات  :األفرادخامسا: 

 املكونات التالية:                                                   إىل( 1994فيما أشار مسلم)

 من النظم الفرعية التالية:             اإلدارية: تتكون مدخالت نظام املعلومات المدخالت -1

             :حيث يوفر بيانات تصف جماالت النشاط والعمليات الداخلية يف النظام الفرعي لمعالجة البيانات -أ
 اجملال الوظيفي ككل.                                                                

:حيث يتوىل جتميع بيانات من مصادر خارجية النظام الفرعي للبحوث والدراسات المتخصصة -ب
    وحتليها واالستفادة منها.                                                              

حيث يهتم جبمع وحتليل املعلومات اليت  تصف عمليات وحتركات واسرتاتيجيات نظام المخابرات: - ث
 املنافسني.

                                                           
 .81أمحد اخلطيب_مرجع سبق ذكره_ص:-خالد زيغان_أ-د  19



 الفصل األول : مدخل إىل نظم املعلومات 

 

27 
 

 التالية:                            األنظمةتتكون خمرجات نظام املعلومات من المخرجات: -

 التقارير الدورية.                                                                                 - أ
 التقارير اخلاصة.                                                                               - ب

                         والكمية حملاكاة الواقع الفعلي.          النماذج الرياضيةخمرجات  - ت

, ولكن السمة العامة هلا أهنا تصف حمتوى العناصر الفرعية املكونة للمجال آلخرحمتوى التقارير خيتلف من جمال وظيفي  
 الوظيفي.                                                     

انات اليت مت احلصول عليها من مصادرها الداخلية يقصد هبا املعاجلة اليت تتم هبا البي العمليات التشغيلية: –3 
 .واخلارجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة:                                                                                   ـــــالخالص
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وما ميكن قوله أنه حىت تتمكن أي مؤسسة مواجهة حتديات احمليط التنافسي ,البد عليها من القيام جبهود مجة 
هتدف  بإسرتاتيجيةاملطورة مؤخرا مرفقة  اإلدارةتستطيع من خالهلا وضع نظام معلومات فعال, مستعملة يف ذلك أدوات  

 إىليسمح بدون شك للمؤسسة أن تستجيب بسرعة وبفعالية  والنوعية .  فنظام معلومات فعال اإلنتاجيةحتسني  إىل
احلديثة,التجديدات فيما يتعلق باملنتجات الواسعة  اإلعالماطالعا ,من خالل وسائل  األكثرمتطلبات الزبائن 

 االستهالك.                                                                               

من  أكفاءأداء وضمان مستخدمني  األكثرربة للقيام باستثمارات لشراء تكنولوجيا املعلومات فاملؤسسة هي جم 
 احلديثة لبلوغ تنافسية دائمة.           األدواتاجل التكيف السريع مع هذه 

الفصل  كذلك يعترب نظام املعلومات ذات أمهية بالغة يف حتديد ورسم إسرتاتيجية املؤسسة وهذا ما سوف نتطرق إليه يف
 الثاين.

 



 نظام املعلومات ودوره يف بناء اإلسرتاتيجيات                                 الفصل الثاين :

 

30 
 

 تمهيد

تعد املؤسسة مبختلف أشكاهلا منذ نشأهتا بعد الثورة الصناعية،اخللية الفعالة يف العملية اإلنتاجية لتحريك 
           .                                                                                                                            االقتصاديةالعجلة 

االعتماد عليها حيث تتماشى  بإمكاهناحمكمة  إسرتاتيجية إقامةونظرا حلساسية ودقة هذه املهمة،يستلزم عليها 
هذه األخرية .                     إليهاملوارد والفرص املتاحة هلذه املؤسسة قصد بلوغ الغاية اليت ترمى املسطرة وا واألهداف

 وهلذا،فمن الضروري تناول موضوع اإلسرتاتيجية بدقة .

 املباحث التالية: إىلوسنتطرق يف هذا الفصل  

 اتيجية املؤسسةرت ماهية اسالمبحث األول:  

 املؤسسة إسرتاتيجيةحول أساسيات المبحث الثاني: 

 املؤسسة  بإسرتاتيجيةنظم املعلومات اإلسرتاتيجية وعالقتها المبحث الثالث: 
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 المؤسسة. إستراتيجية: األولالمبحث 

من املفاهيم املتداولة يف كافة النشاطات اإلنسانية املختلفة،وتستخدم للداللة  مفهوم اإلسرتاتيجيةيعد  
 ذو أبعاد مشولية علمية يرتبط بنجاح منظمة األعمال ومستقبلها. إطارعلى اهلدف الذي ينشده الفعل.وهو 

 مفهوم وخصائص اإلستراتيجية :األولالمطلب 

                                                                                                                    أوال:مفهوم اإلستراتيجية

مبعىن  (Strato)قدمي وعريق،اشتق من الكلمة اإلغريقية (Strategy)مصطلح اإلسرتاتيجية  إن 
 واليت تعين فن القيادة. (Strategos)جيش،أو حشد،ومن مشتقات هذه الكلمة 

املدنية  االجتاهاتتوسعت استخدامات اإلسرتاتيجية بعد احلرب العاملية الثانية،وأخذت تغطي كافة  
 والعسكرية.

 برز عدد من الكتاب والباحثني يف اجملال املدين والعسكري للبحث يف مفاهيمه ،من بينهم جند: 

ألمد للمنظمة،واختيار طرق اإلسرتاتيجية على أهنا:"حتديد األهداف األساسية طويلة ا (Chandler)عرف 
 التصرف وختصيص املوارد الضرورية لتحديد تلك األهداف.

فريى أن اإلسرتاتيجية :عبارة عن خطة موضوعة حتدد السياقات وأسلوب التصرف،فهي  (Mintzberg)أما
 1ية.الغا إىلالدليل للتعامل مع موقف حمدد،وهي مصممو لتحقيق األهداف وهي سلوك فيه من اخلداع للوصول 

 إىل أوغايات احلرب  إىلكوسيلة للوصول   االشتباكاإلسرتاتيجية من وجهة نظر )كالوز فيتز(:هي استخدام 
 2األهداف اليت شنت من اجلها .

 : باإلسرتاتيجيةقدم جمموعة من التعاريف ملفهوم  (Steiner)لكن 

 القرارات التوجيهية األساسية،أي مبعىن األغراض والرسالة واملقاصد األساسية. إىلاإلسرتاتيجية اليت تشري أوال:

                                                           
بالل حممود الوادي_جودة املعلومات و الذكاء اإلسرتاتيجي يف بناء املنظمات املعاصرة_دار -_أتالالزياد كامل -ليث عبد اهلل القهيوي_د-د 1

 .129-127النشر_األردن_ص:
 .18لطبعة األول_ص:عبد القادر فهمي_مدخل إىل دراسة اإلسرتاتيجية_دار النشر جمدالوي للنشر و التوزيع_عمان_ا  2
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 اإلسرتاتيجية تتألف من جممل األفعال واإلجراءات املهمة الضرورية لتحقيق هذه التوجيهات.ثانيا:

 اإلسرتاتيجية هي املعىن احملدد لإلجابة على سؤال ماذا يتعني على املنظمة أن تفعل.ثالثا:

 حتقيقها وكيف يتسىن هلا ذلك. إىلالغايات اليت تسعى املنظمة  إىلإلسرتاتيجية تشري ارابعا:

ة نظر الكتاب والباحثني السياسيني والعسكريني فقط عرف )بوفر(اإلسرتاتيجية بأهنا:"فن لكن من وجه 
 دف والوسيلة".هدف السياسة".أما )موالتكه( فعرفها بأهنا:"فن املوائمة بني اهل إىلاستخدام القوة للوصول 

 3يلي: ومن خصائص اإلسرتاتيجية جند ما 

اإلسرتاتيجية متكن من اإلملام جبميع جوانب املؤسسة واحمليط باعتبارها الوسيلة األكثر دينامكية  إن الشمولية:
 إلدراك مجيع اجلوانب.

املؤسسة نظام مفتوح تؤثر وتتأثر وبالتايل تأيت اإلسرتاتيجية من أجل خلق تكامل  باعتبارموجهة لنظام مفتوح: 
 بني أجزاء ووحدات نظام املؤسسة.

جمموعة من القرارات وهي خاصة بالتوجهات األساسية  إىلاإلسرتاتيجية تتم ترمجتها  إن مجموعة قرارات:
 ملؤسسة وهلا دور يف حتديد مستقبلها.

 أبثتكون اإلسرتاتيجية يف الوقت املناسب  أياحرتام الوقت مهم يف اجلانب اإلسرتاتيجي  إن الوقت: إلزامية
 منهاجدوى  أصبحت ال إال ارتباط اإلسرتاتيجية بالوقت و

جيب أن تكون اإلسرتاتيجية واضحة من حيث األهداف وغري متعارضة عند تنفيذها يف مجيع  الوضوح واإلقناع:
 مستوياهتا.

 حتسسهممجيع الكفاءات ويف خمتلف املستويات من  إشراكمن أجل جناح اإلسرتاتيجية جيب  أسلوب المشاركة:
 بأهنم قاموا بدورهم وبأهنم ينتمون للمؤسسة.

 اإلسرتاتيجية متر باملراحل التالية )الصياغة ،التنفيذ،الرقابة( إن محددة من خالف المراحل:

تابعة املستمرة للمحيط تستدعي من املؤسسة حتضري سيناريوهات تستدعي التعبري مىت لوم فامل اإلسرتاجتيةالمرونة:
 مالئمة لتقليل من األخطار املرتقبة.

                                                           
 .36-35بتوايت مليكة_دور املعلومة يف توجيه إسرتاتيجية املؤسسة_مذكرة ماسرت_جامعة مستغامن_ص:  3



 نظام املعلومات ودوره يف بناء اإلسرتاتيجيات                                 الفصل الثاين :

 

33 
 

 اإلسرتاتيجية تعمل على ختصيص موارد املؤسسة حسب األهداف املراد حتقيقها.تخصيص الموارد:

 Stages of Strategic thought evolution المطلب الثاني:مراحل تطور الفكر اإلستراتيجي

مبراحل تطورية عديدة خالل السنني املاضية والسيما تلك اليت تلت احلرب العاملية مر الفكر اإلسرتاتيجي  
 4بأربعة مراحل هي:(Gluck et al ,1980)الثانية حددها 

 Basic Financial Planning المرحلة األولى:التخطيط المالي األساسي

حيث استندت  Annual budgetsازنات السنويةاعتمد نظام التخطيط يف تلك املرحلة على املو  
اإلجراءات اليت كانت تقوم هبا املنظمات ألعداد املوازنات السنوية يف ذلك الوقت على التنبؤ بالتكاليف 

واإليرادات املتوقعة لسنة قادمة.وقد أظهرت منظمات األعمال يف تلك املرحلة اإلسرتاتيجيات مكنتها ألمن البقاء 
 ل حتقيق معدالت ومو األرباح السنوية،إضافة إىل بع  األهداف املالية األخرى،واالستمرار من خال

إن جناح منظمات األعمال يف تلك املرحلة كان يعتمد على خربة ومعرفة املدير التنفيذي وفريق اإلدارة  
مشريا إىل إن  االنتباه إىل تلك النقطة(Drucker ,1954)العليا باملنتجات واألسواق وطبيعة املنافسة.وقد لفت

دور اإلدارة العليا للمنظمة يتمثل يف اإلجابة على األسئلة اجلوهرية املتعلقة بإسرتاتيجية املنظمة واملتمثلة بتحديد 
على أمهية صياغة أهداف  Druckerنوع العمل الذي متارسه املنظمة وما جيب أن يكون عليه مستقبال.وركز

 كالسفينة بدون ربان.املنظمة .واعترب أن املنظمة بدون أهداف  

 Forecast based Planningالمرحلة الثانية:التخطيط القائم على التنبؤ

يف الستينات من القرن املاضي،ومتيزت باالعتماد على التخطيط طويل األجل والقائم على هذه املرحلة  
ضوء استجابة املنظمة التحليل البيئي والتنبؤ لسنوات طويلة قادمة فضال عن وجود توزيع ثابت للموارد يف 

 ملتطلبات النمو.

قد ساهم عدد من الكتاب والباحثني يف تطوير مفهوم اإلسرتاتيجية خالل هذه املرحلة جاء يف مقدمتهم  
Chandler والذي أشار إىل أن اإلسرتاتيجية ماهية إال حتديد للغايات واألهداف األساسية 1962يف سنة

                                                           
احسان دهش جالب_اإلدارة اإلسرتاتيجية مدخل تكاملي_دار املناهج للنشر -صاحل عبد الرضا رشيد_د-د  4

 .37-27_ص:2008والتوزيع_عمان_األردن_
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                 اخلاصة بتوزيع مواردها لتحقيق تلك الغايات، طويلة املدى للمنظمة،واختاذ القرارات

عندما وصف اإلسرتاتيجية بأهنا Drucker,Chandlerفقد ربط بني مفهوم (Andrews ,1965)أما
وموذج من الغايات واألهداف األساسية موضوعة بطريقة تعرف نوع العمل الذي متارسه املنظمة،وقدم أيضا مفهوم 

ما ميكن للمنظمة عمله يف ضوء نقاط القوة والضعف اليت متتلكها باملقارنة مع الفرص  لدراسةSWOTحتليل 
 والتهديدات البيئية اليت تتعرض هلا.

  Strategic planningالمرحلة الثالثة:التخطيط اإلستراتيجي

بؤ يف سبعينات القرن املاضي حصل حتول حنو التخطيط املوجه خارجيا، فبدال من االعتماد على التن 
باملستقبل كأسلوب للتخطيط، أخذت املنظمات تركز على دراسة مقومات السوق األساسية واحلاجة املتزايدة 
لالستجابة ملتطلبات املنافسة.وقد متيزت تلك املرحلة بالرتكيز على التحليل الشامل حلالة املنظمة ومراجعة حالة 

إىل قيام املخططني اإلسرتاتيجيني بإعادة تقييم عروض  املنافسة،والتوزيع الديناميكي للموارد املتاحة،باإلضافة
منتجاهتم وعروض منتجات املنظمات املنافسة من وجهة نظر الزبون.وقد شهدت تلك املرحلة تطوير وسائل 

ومن بني الوسائل اليت  Planning Schoolإرشادية خاصة باإلسرتاتيجية مع انتشار املدرسة التخطيطية
 حتليل احملفظة.-منحىن اخلربة-يط آنذاك هي:دورة حياة املنتجاستخدمت يف عملية التخط

                                                                                                                                                           Strategic managemet المرحلة الرابعة:اإلدارة اإلستراتيجية

متيزت هذه املرحلة ،اليت ابتدأت يف عقد الثمانينات من القرن املاضي والزالت مستمرة حىت الوقت  
الراهن،بالعمل على ربط عملية التخطيط اإلسرتاتيجي واإلدارة يف عملية واحدة ملعاجلة اإلخفاقات اليت حلقت 

                                                 عملية التنفيذ من خالل اآلليات اآلتية:                                                                                        باملنظمات بسبب تركيزها على عملية صياغة اإلسرتاتيجية دون االهتمام ب
اتيجية يسهل عملية اختاذ القرارات اإلسرت Planning Frame workإجياد إطار حمدد وواضح للتخطيط  -

                                                                                       والعمل على تنظيم موارد املنظمة وتعبئتها على النحو الذي ميكنها من حتقيق ميزة تنافسية.                                         

 تساعد على حتفيز وخلق التفكري املبدع واخلالق.                                                          Flexible planning processعملية ختطيط مرنة-

يضمن التزام املدراء جتاه اسرتاتيجيه املنظمة ككل والتنسيق فيما بينهم لتنفيذ  Value Systemنظام قيمي-
 تلك اإلسرتاتيجية.
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 ذكورة نتج عنها حتوال حنو مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية الذي يهدف إىل  إن عملية الربط بني اآلليات امل 

 التأكد من أن القرارات اإلسرتاتيجية تأخذ طريقها إىل التنفيذ ومبا يضمن حتقيق األهداف املنشودة للمنظمة.

من االعتماد بزوغ حتول  إىلوقد متيزت فرتة هذه املرحلة مبستويات غري مسبوقة من التغيري والتعقيد،وأدت  
للزبائن،األسواق،وقبليات املنظمة (Stacey ,1993)استخدام واسع للتحليل النوعي إىلعلى التنبؤات الكمية 

وقد استند مفهوم اإلدارة (Wilson,1994)الرتكيز على صياغة رسالة املنظمة ورؤيتها املستقبلية  إىل إضافة
الذي قدم من األطر التحليلية ذات العالقة Porterأفكار اإلسرتاتيجية يف جانب كبري منه يف تلك املرحلة على 

اإلسرتاتيجيات Five Forces analysaisباملفهوم السيما حتليل العوامل اخلمسة 
،اجملاميع Value Chain،سلسلة القيمةCompétitive Stratégiesالتنافسية

أن دراسة Porterويرى      وغريها من املسامهات.                 Stratégique groupsاإلسرتاتيجية
-                                                          اإلسرتاتيجية تقوم يف حقيقتها على ثالثة عناصر هي:

   Externat environnementالبيئة اخلارجية 

   Organisation behaviorسلوك املنظمة-

  نظمة من خالل تنفيذ اسرتاتيجياهتا.اليت حتصل عليها املMarket resultsنتائج السوق -

 Schools of Stratégique thoughtالمطلب الثالث:مدارس الفكر اإلستراتيجي

جرت حماوالت عديدة من الكتاب والباحثني لتصنيف التطور املعريف املرتاكم احلاصل يف حقل  
 إجياداإلسرتاتيجية خالل اخلمسني سنة املاضية يف ضوء جمموعة من األسس واملعايري اليت أمكن اعتمادها يف 

                                                                                              الباحثني يف هذا احلقل من املعرفة.               إسهاماتجمموعات متجانسة من 
أربعة مدارس باالعتماد على  إىلمدارس الفكر اإلسرتاتيجي  (Whittington,1993)فقد صنف  

                                                              متغريين رئيسيني ذات صلة وثيقة باالختيار اإلسرتاتيجي ومها:                       
                                                                                          Stratégique goalsاألهداف اإلسرتاتيجية -
                                                                                    processus  Stratégiqueالعمليات اإلسرتاتيجية -

 على رسم مصفوفة ذات حمورين متعامدين.Whitt ingtonولتوضيح أفكار عمل 
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 األهداف اإلسرتاتيجية

 هدف واحد

 املدرسة الكالسيكية     املدرسة التطويرية 

                                                                                                               العملية اإلسرتاتيجية                                

  

 املدرسة التنظيمية         املدرسة العملياتية 

 أهداف متعددة  

   Whittington(:  مدارس الفكر اإلسرتاتيجي من منظور8الشكل)

دار املناهج للنشر -اإلدارة اإلسرتاتيجية مدخل تكاملي-إحسان دهش جالب-د-الرضاصاحل عبد -املصدر:د
 48ص-2008-األردن -عمان-والتوزيع

   ويوضح هذا الشكل نوعني من اإلسرتاتيجية يف احملور األفقي :                                                                         
واليت تعين أن اإلدارة تستطيع حتديد Délibérante Strate gyجية املدروسة اإلسرتاتياألوىل هي 

اإلسرتاتيجية اليت ميكن اعتمادها للوصول إىل أهدافها من خالل نشاطات خمططة ومدروسة،أما الثانية فهي 
دودة واليت تفرتض أن إدارة املنظمة متتلك قدرة حمEmergent Strate gyاإلسرتاتيجية املنبثقة أو الطارئة

على التأثري يف النتائج املستقبلية وان اإلسرتاتيجية ميكن أن تنبثق أثناء التنفيذ ألي سبب من األسباب.أما احملور 
العمودي فانه ميثل النتائج املستهدفة لإلسرتاتيجية فيما إذا كانت تسعى إىل حتقيق هدف واحد يتمثل عادة يف 

بالنتيجة فان حمصلة تقاطع هذين البعدين تتأيت مثارها يف أربعة مدارس األرباح اليت تسعى املنظمة الوصول إليها،و 
        هي:                                                                                                                          

النشاط اإلداري للمنظمة هو نشاط  :تفرتض هذه املدرسة أن Class cal School ةالمدرسة الكالسيكي
حتقيق أقصى األرباح هلا من خالل عملية ختطيطية مدروسة،ووفقا هلذه املدرسة فان التغيريات  إىلعقالين يسعى 

اليت حتصل يف البيئة اخلارجية للمنظمة،على الرغم من أهنا ديناميكية،ميكن التنبؤ هبا والسيطرة عليها وبالتايل فان 
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لعملية اإلسرتاتيجية هو إجياد املوائمة بني الفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية وبني املوارد التنظيمية اهلدف األساسي 
               اليت متتلكها املنظمة.                                                                                                        

إلسرتاتيجية على الشكل مراحل متتابعة تبدأ بصياغة أهداف واضحة للمنظمة وإجراء عملية وتتم عملية صياغة ا
مسح للبيئة اخلارجية باستخدام جمموعة من األدوات والوسائل واملصفوفات،ومن مث صياغة اإلسرتاتيجية اليت تعمل 

يل أعلى من املعدل.ومن رواد هذه على حتقيق األهداف املرسومة والعمل على تنفيذها مبا يؤدي إىل حتقيق عائد ما
                                     (Porter,1980,1985 ,Ansoff,1965,chandler,1962)املدرسة 

خالل سبعينات القرن  تنظر هذه املدرسة،اليت انبثقت:Procession School المدرسة العملياتية
املاضي،إىل املنظمة على أهنا جمموعة من التحالفات بني األفراد داخلها كل له أهدافه الشخصية وخلفياته 

املعرفية،وبالتايل فان اإلسرتاتيجية هي نتائج عملية مستمرة من املساومات بني التحالفات املذكورة،أي أهنا قد ال 
تنفيذ لتحقيق أهداف األفراد الفاعلني يف املنظمة.ومن رواد هذه املدرسة                        تكون سابقة للنشاط أثناء عملية ال

(Pettigrew,1973,Simon,1972,Mintzberg,1979)                                                                                     
التطويرية تصبح عملية التخطيط العقالين  طبقا للمدرسة: Evolutionary School المدرسة التطويرية

يف البيئة اخلارجية للمنظمة،وبالتايل فان  واملتسرعةالطويل ليست ذات جدوى بسبب التغيريات الكبرية  األمدعلى 
 إجياداملنظمة جيب أن ينصب على  إدارةالتخطيط اليومي املستمر هو العامل احملدد لنجاحها.مبعىن أن تركيز 

منبثقة يف  إسرتاتيجيةاملنظمة هي  إسرتاتيجيةالقصري وبالتايل تصبح  األمدملوائمة بني املنظمة وبيئتها اخلارجية على ا
هذه املدرسة      إىل.والكتاب الذين ينتمون املتسرعةضوء التغيريات البيئية 

(Hannan &Freeman,1988,Williamson,1991,Handerson,1989)                                   
يتأثر بشبكة واسعة  االقتصاديالسلوك  إن رواد هذه املدرسة يرى:Systemic Schoolالمدرسة النظمية 
سلوك أعضائها.وهذا يعين  ا كبريا يفوالعائلية واملهنية والدولية،وان هذه الشبكة تؤثر تأثرير  االجتماعيةمن العالقات 
 إدارةيتم اختيارها من قبل  اإلسرتاتيجية اليتوليس املعرفية هي اليت حتدد Cultural normsةأن املعايري الثقافي
اإلسرتاتيجية هي نتائج عملية تفاعل اجتماعي قائم على املعتقدات والقيم والفهم املشرتك  إن املنظمة.مبعىن
 (Huff,1990,Grannovetter,1985)املنظمة.ومن رواد هذه املدرسة ألعضاء

 ث الثاني:أساسيات حول اإلستراتيجية المبح

 المطلب األول: حدود اإلستراتيجية 
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 اإلسرتاتيجية من مفاهيم إدارة األعمال اليت تصادف مشاكل يف الواقع و تشكو من بع  احلدود منها:

بتعقيد عملية حتديد الرسالة و كذلك ارتباط كل من األهداف و تعترب عملية صعبة ومعقدة  -1
اإلسرتاتيجية باملعلومات سواء من خارج أو من داخل املؤسسة و هذه املعلومات ترتبط التخطيط و 

 بالعامل الزمين إال أن هذا احلد ميكن التقليل منه بتطوير نظام املعلومات و نظام األهداف.

 نظام المعلومات : - أ

 جيب أن يوفر معلومات بالقدر الكايف و بالنوعية املطلوبة و يف الوقت املناسب. -

ب أن يتبع حركية التنفيذ و يرصد حركية احمليط ،السرعة يف اختاذ القرار و توفري أكرب عدد من جي -
 املعلومات وتلقي املعلومات.

 مثانية جماالت جيب على املؤسسة أن حتدد فيها أهدافها :  P.Drukerحسب نظام األهداف:  - ب
اللوجيستيكية ،الرحبية ،تنمية وكفاءة و وضعيتها يف السوق ،اإلبداع و اإلنتاجية ،املوارد املالية و 

اإلجراءات ،املسؤولية االجتماعية ،كما جيب التنسيق بني املدى القصري و الطويل و التنسيق بني 
 خمتلف املصاحل و األقسام يف خمتلف املستويات من املؤسسة يف عملية حتديد األهداف .

املعارضة اليت تواجهها من خمتلف مستويات من أهم العوائق اليت تصادف تطبيق اإلسرتاتيجية هي  -2
التنفيذ فبقدر ما تعترب عملية اإلعداد صعبة ستكون عملية التنفيذ أصعب و إن كان ليس ن املمكن 

 القضاء عليها متاما فإنه ميكن السعي إىل التخفيف منها.

د و التنفيذ ال إن اتساع و تعقيد اإلسرتاتيجية جتعل أي مدير مهما كانت قدرته يف متابعة اإلعدا -3
ميكن أن يتحكم فيها فهي تتميز بأهنا فن و مهارة و اليت تعتمد أكثر على التقدير و االستنتاج و 
املهارات الفكرية و هي عناصر تتكون من جراء اخلربة و التجربة وحنكة و ثقافة املدير ومدى 

    5استفادته من ماضي و جتارب املؤسسة.

 Strategy levelsالمطلب الثاني:مستويات اإلستراتيجية 
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                                                                                                                                   6باحثني واملهتمني يف حقل اإلدارة اإلسرتاتيجية على أن هناك ثالث مستويات لإلسرتاتيجية هي:يتفق أغلب ال
 Corporate-level Strategy اإلستراتيجية على مستوى المنظمة-1

تركز هذه اإلسرتاتيجية على الطريقة اليت تضمن للمنظمة حتقيق رسالتها وأهدافها اإلسرتاتيجية.وختتص باإلجابة 
                                                      على األسئلة اآلتية واليت ترتبط عادة بالصورة املستقبلية للمنظمة:       

اخلدمات اليت تتعامل هبا املنظمة؟                                                                                              هي األسواق واملنتجات أو ما -
ملنظمة على وحدات األعمال املختلفة؟                                                        هي الطريقة اليت تتم هبا عملية توزيع موارد ا ما -
هي حدود املنظمة وأثر تلك احلدود على العالقات مع أصحاب املصاحل املختلفة؟                                                       ما -
املنظمة؟وهل هو تنويع متجانس أم ال؟                                                                هو مستوى التنويع الذي تعتمده  ما -
هي الطريقة اليت ميكن اعتمادها يف هذا اجملال؟                                     هل ينبغي تقليص حجم األعمال احلالية للمنظمة؟وما -
على اعتماد  أهنا تقتصر األخرى أمتعاونية كعقد التحالفات مع املنظمات  إسرتاتيجيةهل تعتمد املنظمة  -

                         اإلسرتاتيجية التنافسية؟                                                                                                      
عمال )املركزية أم الالمركزية(؟                                                                   وحدات األ تداريهاهي الطريقة اليت  ما -
 ؟Synergy ومبا حيقق التداؤبية ملختلفةكيف ميكن ضمان التكامل والتنسيق بني وحدات األعمال   -

  Business unit-level Strategy اإلستراتيجية على مستوى وحدة األعمال-2

األساس إلسرتاتيجية األعمال على تطوير امليزة التنافسية للمنظمة وحتسني املركز التنافسي  االهتمامب ينص
 إسرتاتيجيةللمنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها الوحدة يف السوق الذي تتعامل معه أو يف قطاع حمدد فيه.وختتص 

                                                                     األعمال باجلوانب اآلتية:                                   
          حتديد املنتجات أو اخلدمات اليت يتطلب تطويرها واملساحة اجلغرافية لكل منها؛                                                     -
التنافسية املستمرة هلا؛                                                                  تطوير املقدرة اجلوهرية اليت متكنها من خلق امليزة -
 املنظمة؛ إسرتاتيجيةتنسيق وتكامل نشاطات وحدة األعمال مبا يتوافق مع  -

 Fonctionnel Strate gyاإلستراتيجية الوظيفية 
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أقصى ما ميكن،وذلك من خالل جتميع  إىلص اإلسرتاتيجية الوظيفية بتعظيم موارد املنظمة ووحدة األعمال ختت
وتنسيق النشاطات واملهارات املختلفة ضمن امليدان الوظيفي املعين لتحسني كفاءة األداء وتقدمي الدعم واإلسناد 

                                                                                   املطلوبني لإلسرتاتيجيات األعمال وإسرتاتيجية املنظمة.     
درجة كبرية من أجل  إىلأن املستويات املذكورة من اإلسرتاتيجية مرتابطة ومتفاعلة فيما بينها  إىلوجتدر اإلشارة 

 (.2-2التايل) ضمان جناح املنظمة يف حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية وكما يوضح ذلك الشكل
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 أهداف عامة و شاملة تغطي 
 فرتة مستقبلية طويلة املدى،

 اسرتاتيجيات أساسية.                                                                                                                                                   
 
 
 
 أهداف أكثر حتديدا ،
 اسرتاتيجيات األعمال 
 مصممة لتحقيق أهداف

 املنظمة .                                                                                                                                              
 

 أهداف وظيفية ،اسرتاتيجيات 
 متناغمة مع اسرتاتيجيات األعمال 
 .و مصممة لتحقيق أهداف األعمال

 ( مستويات اإلستراتيجية9الشكل )
 . 80_ص:2008إحسان دهش جالب_اإلدارية اإلسرتاتيجية مدخل تكاملي_دار املناهج للنشر والتوزيع_عمان_األردن_-صاحل عبد الرضا رشيد_د-دالمصدر: 

 

 إسرتاتيجية املنظمة

 على املستوى الوظيفي

وحدة األعمالعلى مستوى   

 على مستوى املنظمة

 وحدة عمل

 أ

 وحدة عمل 

 ج

 وجدة عمل

 ب

البحث و  املوارد البشرية التسويق املالية العمليات
 التطوير
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 :09شرح الشكل

املنظمة جيب وضع وحدات أعمال وذلك من خالل  إسرتاتيجيةخالل هذا الشكل نستخلص أنه لتحقيق  من
،والعمليات،املالية،التسويق                            حتقيق أهداف أكثر حتديدا وتكون مصممة وذلك عن طريق البحث والتطوير

 واملوارد البشرية.

 المطلب الثالث:خطوات اإلستراتيجية 

 7(اآليت:10كما هي مبينة يف الشكل )  متر اإلسرتاتيجية على ثالث خطواتSWOTحتليل حسب 

 (o)الفرص 

 

 هجوم                   التفاف 

 

 تنويع                    دفاع 

 (T)هتديدات 

دار املناهج -اإلدارة اإلسرتاتيجية مدخل تكاملي-دهش جالب إحسان-د-صاحل عبد الرضا رشيد-املصدر:د
 265-ص-2008-األردن-عمان-للنشر والتوزيع

          خالل هذا الشكل تقوم اإلسرتاتيجية بثالث خطوات هي:                                                                             ومن 
      _ حتديد نقاط القوة والضعف يف داخل املنظمة وحتديد الفرص والتهديدات اليت تتيحها البيئة اخلارجية؛                           

_ االعتماد على املوقف النهائي للمنظمة من حيث نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات البيئية يف حتديد 
؛                                                                                             Compétitive positionاملوقف التنافسي

 تيجي املناسب استنادا إىل املعادلة اآلتية:                                                                                   _ انتقاء البديل اإلسرتا
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SA=O/(S-W) 

           : البديل اإلسرتاتيجي                                                                                          SA حيث أن:

 Oالفرص اخلارجية املتاحة : 

 Sنقاط القوة الداخلية : 

 Wنقاط الضعف الداخلية : 

وبقدر تعلق األمر باخلطوة األوىل،حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية والفرص والتهديدات  
لنقاط القوة بالنسبة Internal Sassementالبيئية،فان األمر يتوقف على إجراء عملية التقييم الداخلي

                                                بالنسبة للفرص والتهديدات البيئية.                                                                                             Externat Scanningوالضعف وعملية الفحص اخلارجي
قبل اإلشارة إىل حمتوى كل من عملية التقييم الداخلي وعملية الفحص اخلارجي تقتضي الضرورة  

التنويه إىل أن نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والتهديدات البيئية،اليت يتم تشخيصها من خالل األسئلة 
اإلسرتاتيجية.                                             الواردة أدناه،ميكن أن يعتمد عليها يف إعداد مصفوفة خالصة حتليل العوامل 

                     _ ما هو املثال )النموذج( الذي حتاكيه املنظمة؟                                                                                
زام لدى الزبائن؟                                                                    _ ما هو مستوى االلتزام يف املنظمة؟وما هو مستوى االلت

                       _ كم هو عدد األفراد العاملني يف املنظمة؟                                                                                     
؟                                                                                                                      _ ما هو معدل دوران العمل

            _ كيف يتم تقييم مستوى أداء اإلفراد العاملني؟                                                                                 
                     _ ما هي اخلدمات اليت تقدم؟                                                                                                   

                                     _ ما هي االجتاهات اليت تتخذها اخلدمات أو التمويل؟                                                             
     _ ما هي التسهيالت اليت متتلكها املنظمة حاليا؟وهل هي مناسبة؟                                                                  

                                               ومن جهة ثانية تعتمد عملية الفحص اخلارجي على البحث يف امليادين اآلتية:                    
_ خصائص السكان من حيث اهلجرة والدميوغرافيا )الدراسة اإلحصائية للسكان من حيث املواليد والوفيات 

                        والصحة والزواج...)اخل(؛                                                                                            
                 _ االجتاهات االقتصادية ؛                                                                                                     
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                                                       _ النمو والتغريات األخرى يف الصناعة؛                                                      
                      _ التغريات احلادثة يف ميادين السفر أو /النقل؛                                                                                

                                                                                                     _ التغريات احلادثة يف متطلبات الزبائن؛                
         _ التوجهات حنو اخلصخصة )التحول حنو القطاع اخلاص(؛                                                                            

األقاليم أو احملافظات؛                                                                                           _ النشاطات داخل وخارج
 وكخطوة ثانية تربز احلاجة إىل حتديد املوقف التنافسي للمنظمة يف ضوء وجهات النظر.  

 املوقف التنافسي                 احلالية                                             SWOTعناصر 
 اهلجوم )املخاطرة( نقاط قوة مع وجود فرص بيئية
 التنويع نقاط قوة مع هتديدات بيئية

 االلتفاف )التخفيف( نقاط ضعف مع وجود فرص بيئية
 التصفية /الدفاع نقاط ضعف مع وجود هتديدات بيئية

      

 واملوقف التنافسي SWOT( العالقة بني عناصر :(01جدول

Source :-Pearce,J.A. and Robinosn,B.R.(2005), Strategic 

management : Formulation_implementation and contrd, 9 th Ed, 

Mcgraw Hall,N.Y.                                                                                                                                                                                                                    
التقليدي يف التعامل واملتمثلة حبساب عدد  اإلطارمتثل  وىلاألومن خالل اجلدول يتبني أنه يوجد وجهيت نظر 

كان عدد نقاط القوة أكرب من عدد نقاط الضعف فان ذلك يشري اىل أن   فإذانقاط القوة وعدد نقاط الضعف، 
تنطلق من ختصيص وزن لكل جانب من  فإهنااملؤسسة يف موقف قوة والعكس بالعكس.أما وجهة النظر الثانية 

اخلية واخلارجية على وفق أمهية النسبية. ويضرب هذا الوزن بالدرجة التقديرية اليت أعطيت على وفق اجلوانب الد
       درجة توافر هذا اجلانب من عدمها ليتم بالنتيجة النهائية احلكم على موقف املنظمة.                                                

عدد من اإلسرتاتيجيات العامة اليت ميكن التعامل (Pearce and Robinson,2005)وحدد كل من 
 (02)بينها بعد أن مت حتديد املوقف التنافسي وكما هو موضح يف اجلدول  االختيارميكن  إسرتاتيجيةمعها كبدائل 

 SWOTالبدائل اإلستراتيجية وتحليل (:02)الجدول  
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 الوصف                            البديل اإلسرتاتيجي
 االستمرار بإنتاج املزيد من املنتج احلايل وتوزيعه يف األسواق احلالية. النمو املركز                

 عرض املنتجات احلالية يف أسواق جديدة أو بقنوات توزيع جديدة. تطوير السوق
 احلاليني.حتديد املنتجات البديلة للمنتج احلايل وتقدمي منتجات جديدة للزبائن  تطوير املنتج
 االستمرار بتقدمي منتجات جديدة. اإلبداع

 النمو من خالل اكتساب منظمة مماثلة من حيث اجلوانب اإلنتاجية والتسويقية. التكامل األفقي
 اكتساب منظمة أخرى تقدم املدخالت أو تشرتي املخرجات من املنظمة. التكامل العمودي
 م يف حتقيق التداؤب مع األعمال احلالية.ممارسة أعمال جديدة تسه التنويع املتجانس

ممارسة أعمال جديدة غري ذات صلة باألعمال احلالية للمنظمة غري أهنا متثل فرص  التنويع غري املتجانس
 استثمارية واعدة.

 بيع املكونات الرئيسية للمنظمة. التجريد
 االنكماش من خالل ختفي  التكاليف أو ختفي  املوجودات . التخفي 
 بيع املنظمة بالكامل أو بيع أجزاء منها . التصفية
 إعالن إفالس املنظمة كي ميكن تطبيق القوانني اليت حتكم ذلك. اإلفالس 
 من خالل املشاركة املؤقتة،التحالفات اإلسرتاتيجية. االحتاد 

Source :-Pearce,J.A. and Robinosn,B.R.(2005), Strategic 

management : Formulation_implementation and contrd, 9 th Ed, 

Mcgraw Hall,N.Y.   

_ولشرح هذا اجلدول جيب معرفة كيف ميكن الربط بني املوقف التنافسي للمنظمة وبني اإلسرتاتيجيات 
 (03)العامة،وهذا ما يوضحه اجلدول

                        

 وقف التنافسي.:عالقة اإلسرتاتيجيات العامة بامل (03)جدول  

 اإلسرتاتيجية العامة األساس الذي يقوم عليه املوقف التنافسي
النمو املركز،تطوير السوق،تطوير  االستفادة من نقاط القوة وانتهاز الفرص اهلجوم
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 املنتج،االبداع.
االستفادة من نقاط القوة وانتهاز الفرص  التنويع

 وجتنب التهديدات.
غري التنويع املتجانس،التنويع 

 املتجانس،اإلحتاد.
التخلص من نقاط الضعف واالستفادة من  االلتفاف

 النتهاز الفرص املتاحة حاليا. نقاط القوة
التكامل العمودي ،التكامل 
 األفقي،االلتفاف ،اإلحتاد.

اخلروج أو محاية النفس حىت يتم استعادة  الدفاع
 الوضع السابق لألزمة.

 التجريد ،التصفية،اإلفالس.

د_صاحل عبد الرضا رشيد_د_احسان دهش جالب_اإلدارة اإلسرتاتيجية مدخل تكاملي_دار املناهج در:المص
 .271_ص_2008للنشر والتوزيع_عمان_األردن_

_يؤشر من اجلدول أعاله أن اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة يتوقف على املوقف التنافسي للمنظمة والذي بدوره 
من نقاط قوة ونقاط ضعف يف خمتلف جوانب األداء فضال عن ما تتيحه البيئة يعكس حقيقة ما متتلكه املنظمة 

 اخلارجية من فرص وما تفرضه من هتديدات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسة بإستراتيجيةالمبحث الثالث:نظم المعلومات اإلستراتيجية وعالقتها 
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مشوال من نظم املعلومات ميكن القول أن البعد اإلسرتاتيجي لنظم املعلومات قد اتسع بشك جعلها أكثر   
على رصد وحتديد وقياس التغريات يف البيئة الداخلية (SIS)التقليدية،حيث ركزت نظم املعلومات اإلسرتاتيجية

                                                                                                      واخلارجية للمنظمة،وتوفري املعلومات لصياغة وحتديد اإلسرتاتيجيات البديلة والسياسات التنفيذية.                                  
  اإلستراتجية:مفهوم وأهداف نظم المعلومات األولالمطلب 

                                                                                                                  أوال:مفهوم نظام المعلومات اإلستراتيجية
لبعضها بغية توضيح ماهية هذا  لنظام املعلومات اإلسرتاتيجية مفاهيم عديدة سوف نتطرق لقد وردت 

                                                                                 النظام بالقدر املناسب.                               
أنه عرف نظام املعلومات اإلسرتاتيجية  إذ(Charles Wiseman)جاء به من ضمن هذه املفاهيم ما
                                      يصيغ اإلسرتاتيجية التنافسية لوحدات األعمال".                      بأنه"النظام الذي يدعم أو

أنه"أحد األساليب املمكنة للتحليل  اإلسرتاتيجي علىنظام املعلومات  إىل(Jauch&glueek)وينظر
معتمدة على مدخالت من العمالء،اجملهزين،املنافسني،املدراء  إسرتاتيجيةقواعد بيانات  إنشاءالبيئي،من خالل 

لبحث والتطوير".                                                                                       الداخلني،القوى البيئية وحدات ا
قواعد البيانات اإلسرتاتيجية اخلاصة بالنظام واليت تنظم من خالل اإلجابة عن  إعدادفضال عن ذلك فانه ميكن 
هي األفعال التنافسية اليت  ئية اليت ستؤثر فيها؟ماهي الظروف البي الفرص املتاحة؟ما يه أسئلة عديدة مثل:ما

                                                                                  8هي جوانب الضعف يف املنظمة؟ هي جوانب القوة اليت متثلها؟ما ستؤثر فينا؟ما
املنظمة اإلدارية والوظيفية،وحيدث تغريات ،وعلى أي مستوى من مستويات حمسوبنظام املعلومات هو نظام 

                                                            9جوهرية يف األهداف،والعمليات،واإلنتاج واخلدمات،أويف العالقات البيئية للمنظمة.
وتطوير منتجات  تقديرلوعليه نظم املعلومات اإلسرتاتيجية هي تلك النظم اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات 

وخدمات تعطي املنظمة ميزة تنافسية على قوى املنافسة يف تواجهها يف السوق.لذلك فان نظام املعلومات 
املعلومات  نظمهاإلسرتاتيجي ميكن أن يكون أي نوع من أنواع نظم املعلومات مثل:نظم تشغيل البيانات،

منظمة من:                                                                                 اإلدارية،نظم دعم القرارات.....اخل،بشرط أن ميكن لل

                                                           
 .19-18_ص:2005حسن علي الزغيب_نظم املعلومات اإلسرتاتيجية_مدخل إسرتاتيجي_عمان_دار وائل للنشر و التوزيع_الطبعة األوىل_  8
 .146عامر إبراهيم قنديلجي_عالء الدين عبد الرزاق اجلنايب_نظم املعلومات اإلدارية_ص:  9
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اكتساب ميزة تنافسية؛                                                                                                 أما-أ 
                                                                                                     10أو تقليل عيب التنافس؛ -ب 

                                                                                           ثانيا:أهداف نظام المعلومات اإلستراتيجي
                                                     11حتقيق عدة أهداف يتمثل أمهها يف: إىلاتيجي نظام املعلومات اإلسرت  يسعى 

حيث يساهم النظام يف توفري املعلومات الداخلية واخلارجية توفير المعلومات لوضع األهداف اإلستراتيجية:-1
اإلسرتاتيجية.                                                               للمستويات اإلدارية املختلفة باملنظمات املسامهة يف وضع األهداف

حيث يساهم النظام يف دعم ومساندة اإلدارة توفير المعلومات إلعداد وتكوين اإلستراتيجيات:-2
ة باملنظمة اإلسرتاتيجية من خالل توفري املعلومات الالزمة إلعداد وصياغة اإلسرتاتيجيات والقرارات اإلسرتاتيجي

ومتابعة خطط تنفيذ اإلسرتاتيجيات يف الواقع الفعلي،وذلك من أجل حتقيق ميزة تنافسية،واحلفاظ على املركز 
                           التنافسي للمنظمة يف السوق.                                                                                                   

حيث يساهم النظام يف توفري املعلومات اليت تساعد اإلدارة اإلسرتاتيجية يف المساهمة في اتخاذ القرارات:-3
ابتكار منتج جديد  نشاط جديد أو إضافةجديدة، أسواقحل املشكالت اليت تواجه منظمات األعمال مثل:فتح 

نظمة على املدى البعيد،واليت تتصف بدرجة ات معقدة تؤثر على املإنتاجي جديد أو صنع قرار خط  إضافة أو
عالية من عدم التأكد الناتج من التخطيط للمستقبل البعيد الغام  والذي يتطلب مدخال متكامال باستخدام 

                       الوظيفية للتعامل معه.                                                                                            املهارات
حيث يساهم النظام يف توفري املعلومات اليت تساعد منظمات األعمال يف تتبع األداء اإلستراتيجي: مراقبة-4

القرارات اإلسرتاتيجية اليت اختذهتا لضمان سالمة التنفيذ وتصحيح املسارات يف أو وتنفيذ اإلسرتاتيجيات املنظمة 
                      الوقت املناسب.                                                                                                               

الذي مت  األداء وذلك لتحقيق أهداف عديدة أمهها قياساألعمال:تقييم األداء اإلستراتيجي لمنظمات -5
منها يف  لالستفادةتنفيذه وقياس أثره على املركز التنافسي ملنظمات األعمال يف األجل الطويل مث التغذية العكسية 

 اخلطة اإلسرتاتيجية املقبلة.
                                                           

منال حممد الكردي_جالل إبراهيم العبد_نظم املعلومات اإلدارية_املفاهيم األساسية و التطبيقات_دار اجلامعة   10
 .83_ص:2003اجلديدة_اإلسكندرية_

-2010شارف عبد القادر_دور نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف تدعيم امليزة التنافسية_أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية_جامعة اجلزائر_  11
 .57-56_ص:2011
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 تنافسية  إستراتيجيةوتطبيق  طلب الثاني : استخدام تكنولوجيا المعلومات لمواجهة قوى التنافسلما

لتكنولوجيا املعلومات،ومن أشهر  إسرتاتيجيةيرشدهم إلجياد استخدامات  إطار إىلما حيتاج املدرين  عادة 
للصناعة والتحليل التنافسي.وفق هلذا اإلطار جند أن بقاء وجناح املنظمة يف  بوتراألطر اإلطار الذي قدمه مايكل 

األجل البعيد يتوقف على مدى قدرهتا على تطوير اسرتاتيجيات مالئمة ملواجهة مخسة قوى تنافسية واليت تقوم 
                                  بتشكيل هيكل املنافسة داخل الصناعة وهذه القوى هي:                                     

    حدة املنافسة بني املنافسني داخل الصناعة؛                                                                                     -1 
                                          التهديد من قبل الداخلني اجلدد؛                                                         -2 
للمنتجات اليت تقدمها الشركة واليت ميكن أن جتعل  املنتجات املتشاهبةهتديد املنتجات البديلة.ونقصد -3 

              العمالء يستغنون عن منتجات الشركة؛                                                                                   
             قوة العمالء؛                                                                                                                 -4 
                        قوة املوردين؛                                                                                     -5 

 ويوضح اجلدول التايل كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف مواجهة القوى التنافسية:

     

 

 

 

 

 

 

 

 (:استخدام تكنولوجيا املعلومات يف مواجهة القوى التنافسية.04جدول)  

وتكنولوجيا االستخدامات املمكنة لنظم املعلومات  التأثري على الصناعة القوى التنافسية 
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 املعلومات
التأثري على 

 الداخلني اجلدد
_خلق طاقة إنتاجية جديدة.           

 _ختفي  األسعار.
_توفري إمكانيات لرفع حواجز الدخول.                
_رفع تكاليف االنتقال إىل املنافسني وهي التكلفة 
اليت يتحملها العميل إذا أراد االنتقال من املنتج 

منتج جديد.                                         احلايل إىل 
_متيز املنتج .                                                         

 _وفرات اإلنتاج الكبري.
_ختفي  األسعار .                                   قوة املشرتين

 ._الضغط لرفع اجلودة
                      _رفع تكاليف االنتقال .     

_متييز املنتج.                                                    
 .فسني جددا_رفع حواجز الدخول ملن

_رفع األسعار.                         قوة املوردين
 _ختفي  جودة املنتجات.

_استخدام تكنولوجيا املعلومات لتسهيل التكامل 
                                           اخللفي.            

 _رفع تكاليف االنتقال للمورد.
_اخنفاض األسعار.                                 قوة املنافسة

_التنافس على قنوات التوزيع.          
_التنافس على خدمات ما بعد 

 البيع.

       _حتسني كفاءة إدارة التكاليف.                        
 _تسهيل الوصول إىل األسواق.                                     

 86املصدر:منال حممد الكردي_جالل ابراهيم العبد_مرجع سبق ذكره_ص_

وتستخدم املنظمة العديد من اإلسرتاتيجيات التنافسية ملساعدة نفسها على مواجهة القوى التنافسية السابقة 
 اإلسرتاتيجيات يف :وتتمثل هذه 

 القيادة في التكلفة إستراتيجية-1

 أن جتد طرق ملساعدة املوردين أو وأيضاويتضمن ذلك أن تنتج املنظمة أو الشركة منتج منخف  التكلف  
العمالء على ختفي  تكاليفهم،فمثال تطبيق املعلومات عرب املنظمات ميكن أن يساعد املورد واملنظمة على ختفي  

من  إضافيةبكميات  االحتفاظ إىل الضطرعن مستلزمات اإلنتاج املطلوبة أوال وبذلك  االستفسارتكاليف 
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   املخزون.                                                                                                                     
 اإلستراتيجية التمييزية-2

طرق لتمييز منتجات وخدمات الشركة عن تلك اليت يقدمها املنافسون أو العمل على  إجيادتنطوي على  
التمييز املركز حيث  إسرتاتيجية إتباعهذه اإلسرتاتيجية  أمثلةاحلد من املميزات التمييزية اليت يتمتع هبا املنافسون،من 

                                                   حتاول الشركة الرتكيز على خدمة احتياجات قطاع ضيق من السوق.           
 االبتكار إستراتيجية-3

أسواق  إىلطرق جديدة ألداء العمل أو تقدمي وتطوير منتجات وخدمات فريدة أو الدخول  إجيادوتعين  
 طرق جديدة لتوزيع السلع واخلدمات مثل توزيع الكتب عرب اإلنرتنت بدال من املكتبات إجيادجديدة أو 

             التقليدية.                                                                                                                   
 النمو إستراتيجية-4

                         تركز على زيادة طاقة املنظمة اإلنتاجية عن طريق اخرتاق أسواق حالية،ودخول أسواق جديدة.               
 استراتيجيات التحالف -5

 حتالفات مع املوردين أو العمالء أو حىت املنافسني. إىلحيث تقوم املنظمة بالدخول  

 لنظم المعلومات اإلستراتيجية األدوارالمطلب الثالث:

املنظمة من أجل أن ؤدي نظم املعلومات اإلسرتاتيجية عدد من األدوار اإلسرتاتيجية تؤثر يف األعمال ت 
                                                       12حتقق تفوقا تنافسيا عرب بناء مزايا تنافسية للمنظمة،ونذكر منها ثالثة أدوار رئيسية:

                                                                                                                 تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية-1
التكاليف املمكنة،ولكن أن يتم ذلك مع احملافظة على أفضل أداء ونوعية  بأقلوهي تأدية العمليات داخل املنظمة 

 أوقيادة التكلفة،أو أن يرفع مستوى نوعية خدماهتا  إسرتاتيجيةممكنة، وأن هذا الدور يأهل املنظمة بأن تتبىن 
طرائق  إجيادالتمييز،أو أن يرفع مستوى اإلبداع يف املنظمة مما ميكن من  إسرتاتيجيةوذلك من خالل تبين  منتجاهتا
أساليب جديدة لتأدية نشاطات املنظمة،أو يف تطوير  إجياد وتقدمي املنتجات/اخلدمات،أو إنتاججديدة يف 

                                                           
 .178-176حسن علي الزغيب_مرجع سبق ذكره_ص:  12
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                                                                                  املنتجات/اخلدمات احلالية.                                      
املتوقعني مستقبال.                                    وأي من هذه املزايا التنافسية ميكن أن تكون عقبة يف وجه املنافسني سواء احلالني منهم أو

                               بالدرجة التقديرية اليت أعطيت على وفق درجة تكون باجتاهني:                                                                      ويضرب هذا الوزن والكفاءة هنا ميكن أن
                   :وهي اليت تتحقق من خالل العمليات واألنشطة داخل املنظمة.       (Internet Efficience)الكفاءة الداخلية
:وهي اليت تتحقق مابني املنظمة واجملهزين أو العمالء،حني ترتبط (Externat Efficience)الكفاءة اخلارجية

عملياهتم معا ضمن شبكة من نظم املعلومات حني يتمتع مجيع األطراف بفوائد الكفاءة من خالل تأكيد 
                                                                  املعلومات ودقتها واختصار الوقت وتقليل التكاليف. 

وهذه (Comparative Efficience)تكون معا ما يسمى بالكفاءة املقارنة الكفاءة الداخلية اخلارجية إن
هزين الكفاءة هي اليت جتعل املنظمة متفوقة على املنافسني من حيث التكاليف أو النوعية ،فضال عن أهنا جتعل اجمل

                                                                                                                    أو العمالء يرتبطون مع املنظمة بسهولة وقلة التكاليف حبيث جيعلهم هذا أن يرتكوا املنظمة ويتجهوا حنو املنافسني.                  
  في العمل                                                                                                                      االبتكارتشجيع -2

يف العمل مسامهة كبري يف ختفي  التكاليف املختلفة،ومن أدوار نظم املعلومات أهنا  االبتكاريساهم  
من خالل تقدمي اجلديد من اخلدمات أو املنتجات مما ميكن من دخول أسواق  االبتكارتساهم من جانبها يف 
سوف يساعد على ارتباط العمالء باملنظمة وحيافظون على تعاملهم مع تلك املنظمة  االبتكارجديدة،وأن هذا 

يف (ATM)اآليلالصرف  مكيناتمن مزايا ابتكارات جديدة وخري مثال على ذلك  هبيوهذا بسبب ما تتمتع 
صاريف التجارية حيث كان ميثل ميزة تنافسية،عندما تفوق هبا بنك سييت على املصاريف عندما استخدمتها امل
هذا املصرف نتيجة ختفي  كلفة تقدمي اخلدمات املصرفية وسهولة  إىلمرة،حيث جعل العمالء يتحولون  ألول

                            احلصول عليها من قبل هذا املصرف.                                                                                              
                                                                                        بناء موارد المعلومات اإلستراتيجية         -3

ويتحقق هذا عندما تستثمر املنظمة يف نظم املعلومات اإلسرتاتيجية املتطورة،واليت تساعدها يف بناء قاعدة بيانات 
كن استخدامها يف وظائف أخرى ،وألن هذه أنه مي إال،وذلك من أجل الغرض الرئيسي لنظم املعلومات،إسرتاتيجية

القاعدة حتتوي على معلومات عن عمليات املنظمة وأنشطتها ،وكذلك عن العمالء،اجملهزين،املنافسني والبيئة 
احمليطة،فان توفر مثل هذه املعلومات يعد من املوجودات الثمينة يف املنظمة واليت تساعد يف التخطيط اإلسرتاتيجي 

رتاتيجية وعمليات ترويج اخلدمات أو املنتجات أو املنتجات اجلديدة.وهذا كله يتم عندما تطور واملبادرات اإلس



 نظام املعلومات ودوره يف بناء اإلسرتاتيجيات                                 الفصل الثاين :

 

53 
 

املنظمة نظم املعلومات اإلسرتاتيجية من أجل حتقيق الكفاءة التشغيلية واليت تتم من خالل توافر تكنولوجيا 
  املعلومات.

 

 

 

 

 

 

 .179_ص:2005حسن علي الزغيب_نظم املعلومات اإلسرتاتيجية_عمان_ المصدر:

 الشرح: 

الشكل نستنتج أنه عند تأدية العمليات داخل املنظمة بأقل التكاليف حيافظ على حتسني مستوى الكفاءة من 
داخل املنظمة،وكذلك يساهم االبتكار يف ختفي  التكاليف التشغيلية،وهذا مما يؤدي اىل أفضل أداء ونوعية ممكنة 

قق من خالل استثمار املنظمة يف نظم وذلك من خالل تقدمي اجلديد من اخلدمات أو املنتجات،وكل هذا يتح
 املعلومات اإلسرتاتيجية .

 

 

 

 

 

 الصـة:خ

 تشجيع االبتكار يف العمل

 حتسني مستوى الكفاءة التشغيلية اإلسرتاتيجيةبناء مواد املعلومات 

نظم املعلومات 
 اإلسرتاتيجية
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تلعب نظم املعلومات دورا هاما يف دعم األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة ويشمل هذا الدور  
 استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تطوير املنتجات واخلدمات والقدرات اليت تعطيها هذه التكنولوجيا للمؤسسة يف
حتقيق ميزة تنافسية ملواجهة القوى التنافسية عرب السوق احمللي أو العاملي وبالتايل فان نظم املعلومات اإلسرتاتيجية 

 تساعد املؤسسة يف حتقيق اسرتاتيجياهتا التنافسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   خالصة الجانب النظري:
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ع أن يندمج يف خمتلف اجملاالت ،كما يعمل ميثل نظام املعلومات أحد أعمدة املؤسسات املعاصرة،واليت استطا 
التقليدي عالقات أقل وضوحا وأكثر  االقتصادعلى بناء عالقات تشابك صناعي غري تلك السائدة يف ظل 

   تعقيدا ولكن أكثر كفاءة.                                                                                                      

أن هذا األخري يعد حال للكثري من مشاكل  إىليف نظام املعلومات  االستثماراملتزايد حنو  االندفاعويعود سبب  
القيمة بدل التكلفة.فعلى الرغم  مصدر اخللقاعتباره  إىلالعمل،وميكن املؤسسة من حتقيق امليزة التنافسية،باإلضافة 

األمثل للطاقات البشرية مع تقليص  االستخداممن بع  السلبيات،فان هذا النظام يساهم يف رفع األداء ويضمن 
على هذا النظام ليس فقط يف خف  النفقات وتسريع  االعتماداإلجراءات اإلدارية وتنظيمها تنظيما دقيقا،غري أن 

مع احتياجات  يتالءملتحسني اخلدمة املقدمة والسلعة املنتجة وزيادة مرونتها مبا اجناز العمل ،وإوما أيضا 
 املستهلك.                                                 

هذا وتسعى املؤسسة لتحسني أدائها االقتصادي اعتمادا على استخدام التطورات يف تكنولوجيا املعلومات وأنظمة 
وشبكات املعلوماتية PCاملتعددة،فعلى سبيل املثال يساعد استخدام احلاسوب الشخصي املعلومات وتطبيقاهتا

وقواعد البيانات يف تسهيل تنفيذ العمليات ومن مث ختفي  زمن األداء والتكلفة وزيادة اإلنتاجية وحتسني جودة 
 األداء.

نظم  إىلوذكية مبعىن أخر ينظر  كنولوجيا املعلومات بصورة عقالنيةإذا فتحسني األداء يتوقف على استخدام ت
املعلومات وتكنولوجيا املعلومات كأي جزء من األعمال كالتسويق،اإلنتاج،املشرتيات،املوارد البشرية والذي جيب 

وهذا ما  أن ينفذ كفاءة وفعالية من أجل االستفادة من مزاياها وبالتايل الدميومة للمؤسسة وتوفري ميز تنافسية
 ب التطبيقي.سنتطرق إليه يف اجلان
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 متهيد

 األنشطةصريف ططررا سرياا يف تختف  مناق  الاا م ااةة يف لل طاايد وطنام  يشهد القطاع امل 
طاداد ودورها فاال يف طنمية اقتصاديات  أمهيتهامتريالت من قرف البنرك مما جيال  إىلاالقتصادية اليت حتتاجها 

 الدول .

واجلاائر كغريها من دول الاا م طساى لفنهرض هبذا القطاع يف لل التطرر التكنرلرج  وارطفاع املسترى  
املايش  لألفراد واقالعهم عفى اخلدمات اإللكرتونية اليت طقدمها بنرك دول الاا م.الش ء الذي جيال حاجاهتم 

طرقى خلدمات أفضل هلم واليت حتق  هلم مسترى من اإلشباع مما يرلد هلم درجة عالية من الرضا لذا  ورغباهتم دائما
طساى البنرك الرقنية واألجنبية إىل إدراج وسائل ومادات طكنرلرجيا املافرمات وأنظمة يف ططرير ادماهتا بالشكل 

 الذي يسمح هلا كسب عدد كبري من الابائن.

مث قمنا بتحفيل واقع نظام الذي هر حمل الدراسة،BADR إىل حملة عن البنكتطبيق  الفصل ال ططرقنا يفوقد 
  اإلسرتاطيجية داال البنك من االل استبيانات. املافرمات يف رسم 
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 من خالل استمارة BADRتحليل واقع نظام المعلومات في رسم اإلستراتيجية داخل بنك:األول المبحث

 االستمارةالمطلب األول: تقديم 

،حيث قرحنا عفيهم عامل ،ميثفرن مجيع املستريات التنظيمية16"بسيدي خلضر حريل BARDيامل بالبنك "
اليت استامفنها يف دراستنا إىل جائيني ،اجلاء األول منه إىل مارفة البنك وكذا مرلفيه،أما اجلاء الثاين باض األسئفة 

خلضر يستامل نظام مافرمايت فاال يف طرجيه "ببفدية سيدي BARDااص مبارفة ما إذا كان البنك"
 سؤال الباض مغفقة والباض األار مفترحة.   17إسرتاطيجيتها.حتتري االستمارة عفى

 المطلب الثاني:تفريغ االستمارة

حبيث قسمنا االستمارة اىل حمررين طتمثل طفريغ االستمارة يف وضع األسئفة وإجاباهتا يف جدول مع التافي  عفيها.
       اذ ميكن طرضيح هذه احملاور باجناز كما يف :                                                                                    

                                  ات الشخصية لفمجبني عفيها كاجلنس   حمرر البيانات الشخصية وطتاف  بأسئفة البيان _المحور األول: 
  والامر واملؤهل ...وغريها.                                                                                                     
                           واقع نظام املافرمات يف طرجيه اإلسرتاطيجية داال البنك وطتاف  أسئفة هذا احملرر  _المحور الثاني: 
                   بأساسيات نظفم املافرمات يف البنك وأمهيته يف األداء البنك .                                                                    

 المحور األول :تحليل البيانات الشخصية في اإلستبانة

 متاف  باجلنس(:05الجدول)

 النسبة املئرية لاددا اإلجابة 
 50% 08 ذكر
 50% 08 أنثى

 100% 16 اجملمرع
 50%أن نسبة الذكرر واإلناث متساوية من املالحظالتعليق:

 من إعداد الطالبة مع االعتماد عفى املقابفة.المصدر:
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 متاف  بالسن(:06الجدول)

 النسبة املئرية الادد اإلجابة
 18.75% 03 سنة30_20من
 75% 12 سنة40_30من

 6.25% 01 سنة40أكثر من
 100% 16 اجملمرع

هم %18.75سنة،ونسبة40_30طرتاوح أعمارهم ما بني %75التافي :من االل النتائج نالحظ أن نسبة
 شيرخ.%6.25شباب،ونسبة

 من إعداد الطالبة مع االعتماد عفى املقابفة.المصدر:

 متاف  باملؤهل الافم (:07الجدول )

 املئريةالنسبة  الادد اإلجابة 
 00% 00 مترسط
 12.5% 02 ثانري
 87.5% 14 جاما 

 00% 00 مؤهل أار
 100% 16 اجملمرع

 ذو مسترى ثانري.%12.5ونسبة%87.5نسبة الامال جامايرن بنسبة إنالتعليق:

 من إعداد الطالبة مع االعتماد عفى املقابفة.المصدر:

 دد سنرات اخلربةع(:08الجدول)

 املئريةالنسبة  الادد اإلجابة
 37.5% 06 سنة

 12.5% 02 سنرات4 إىلمن سنتني 
 50% 08 سنرات فما فرق5

 100% 16 اجملمرع
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 أغفب املرلفني لديهم اربة عالية وهذا راجع إىل األقدمية ،واهتمام الركالة بإقار الكفاءة.التعليق:

 من إعداد الطالبة مع االعتماد عفى املقابفة.المصدر:

 الشهريالدال (:09الجدول )

 النسبة املئرية الادد اإلجابة
 37.5% 06 دج40000دج اىل30000من 

 43.75% 07 دج60000دج اىل40000من
 18.75% 03 دج60000أكثر من 
 100% 16 اجملمرع

 دج.40000التافي :نالحظ من االل النتائج أ، أغفبية الامال يتقاضرن راطب يفرق

 عفى املقابفة.من إعداد الطالبة مع االعتماد المصدر:

 BADRالمحور الثاني:تحليل واقع نظام المعلومات في توجيه اإلستراتيجية داخل بنك 

    _هل يرجد عفى مسترى بنككم نظاما لفمافرمات؟                                                                                    1
الذي يامفرن به نظام لفمافرمات وهذا عفى مسترى الركالة البنكية من املرلفني أن لدى البنك %100أجاب 

 حمل الدراسة.

 وجرد نظام املافرمات يف البنك(:10الجدول)

 النسبة املئرية الادد اإلجابة 
 100% 16 نام

 00% 00 ال
 من إعداد الطالبة مع االعتماد عفى املقابفة.المصدر:

                 _ما درجة اعتماد البنك عفى نظام املافرمات يف رسم اإلسرتاطيجية؟                                                                2

من املرلفني أهنم ياتمدون عفى نظام املافرمات يف طرجيه اإلسرتاطيجية بشكل جائ  بينما %62.5أجاب 
 ن عفى نظام املافرمات يف طرجيه اإلسرتاطيجية بشكل كف .أهنم ياتمدو %37.5ياتقد
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  درجة اعتماد البنك عفى نظام املافرمات                                                                                         (:11الجدول)
 يف طرجيه اإلسرتاطيجية            

 من إعداد الطالبة مع االعتماد عفى املقابفة.المصدر:

 _هل طترفر الربامج املناسبة لتشغيل نظام املافرمات يف البنك؟بشكل3

من املرلفني أنه طترفر برامج مناسبة لتشغيل نظام املافرمات يف البنك بشكل كبري،بينما يرى %12.5أجاب 
 أنه طترفر برامج مناسبة لتشغيل نظام املافرمات يف البنك بشكل مترسط.                                                            87.5%

طرفر الربامج املناسبة لتشغيل نظام املافرمات                                                                             (:12الجدول)
 يف البنك            

 النسبة املئرية الادد اإلجابة
 12.5% 02 كبري

 87.5% 14 مترسط
 00% 00 قفيل

 املقابفة.من إعداد الطالبة مع االعتماد عفى المصدر:

 _ما هر السبب الرئيس  يف اجتاه البنك إىل استامال نظام املافرمات؟4

من املستجربني أن السبب الرئيس  يف اجتاه البنك إىل استامال نظام املافرمات يكمن يف %68.75أجاب 
بنك من املستجربني أن السبب الرئيس  يف اجتاه ال%31.25السا  حنر ططرير الامل املصريف،بينما ياتقد

 الستامال نظام املافرمات هر حاجة البنك إىل طرزيع البيانات واالطصال بني مستخدم  هذا النظام.

 

 

 النسبة املئرية الادد اإلجابة
 37.5% 06 اعتماد كف 
 62.5% 10 اعتماد جائ 
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 (:سبب اجتاه البنك إىل استامال نظام املافرمات13اجلدول)

 من إعداد الطالبة مع االعتماد عفى املقابفة.در:المص

 _هل يتميا نظام املافرمات بالتاقيد؟5

أن نظام املافرمات يف البنك %75من املستجربني أن نظام املافرمات يتميا بالتاقيد بينما ياتقد%25ياتقد 
 بالتاقيد.بسيط وال يتميا 

 (: بساقة وطاقيد نظام املافرمات البنك 14اجلدول)

 النسبة املئرية الادد اإلجابة
 25% 04 نام
 75% 12 ال

 من إعداد الطالبة مع االعتماد عفى املقابفة.المصدر:

 _هل يرفر البنك التدريب عفى استخدام نظام املافرمات؟6

التدريب عفى نظام املافرمات وه  نسبة البأس هبا اال أنه جيب من املرلفني بأن البنك يرفر %68.75أجاب 
من املرلفني أهنم  م يرفر %31.25الترسيع ليشمل البقية وذلك لتاامل أمثل مع نظام املافرمات،بينما أجاب

 هلم التدريب عفى نظام املافرمات.

 

 

 النسبة املئرية الادد اإلجابة
حاجة البنرك إىل طرزيع البيانات 

 واالطصال بني املستخدمني
05 %31.25 

 68.75% 11 التطرير املستمرالسا  إىل 
 00% 00 اشتداد املنافسة
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                                                                 حجم التدريب عفى نظام املافرمات                         (:15الجدول )
 يف البنك                                                                                                            

 النسبة املئرية الادد اإلجابة
 68.75% 11 نام
 31.25% 05 ال

 الطالبة مع االعتماد عفى املقابفة. من إعدادالمصدر:

                    _هل املخاقر عفى نظام املافرمات طكرن أكثرها من داال البنك أو اارجه؟7

من املستجربني أن أكثر املخاقر عفى نظام املافرمات طكرن من داال البنك وذلك من االل %87.5ياتقد 
من املستجربني بأن املخاقر عفى نظام %12.5أشكاله،بينما ياتقد اإلستخدام السيئ لنظام املافرمات مبختف  
 املافرمات طكر ن أكثرها من اارج البنك.

 املخاقر عفى نظام املافرمات(:16الجدول)

 النسبة املئرية الادد اإلجابة
 87.5% 14 داال
 12.5% 02 اارج

 من إعداد الطالبة مع االعتماد عفى املقابفة.المصدر:

 مصادر احلصرل عفى املافرمات؟ ما ه  أهم_8

 %50أغفبية املرلفني امجارا عفى أن احلصرل عفى املافرمات داافية واارجية يف نفس الرقت بنسبة 

 النسبة املئرية الادد اإلجابة 
 50% 08 مصادر داافية
 50% 08 مصادر اارجية

 من إعداد الطالبة مع االعتماد عفى املقابفة.المصدر:
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 املافرمات املرجردة يف البنك؟نظم ما نرع _ 9

 من املرلفني أهنم يستخدمرن نظام طشغيل البيانات . %100أجاب 

 مع االعتماد عفى املقابفة. من إعداد الطالبةالمصدر:

 _أي نرع من اإلسرتاطيجيات يطبقها البنك؟10

 من املرلفني أهنم يستخدمرن إسرتاطيجية النمر . %100أجاب 

 (:نرع اإلسرتاطيجية يف البنك19اجلدول)

 النسبة املئرية الادد اإلجابة
 %100 16 إسرتاطيجية النمر

 -- -- إسرتاطيجية التحال 
 -- -- أارىاسرتاطيجيات 

 %100 16 اجملمرع

 من إعداد الطالبة مع االعتماد عفى املقابفة.المصدر:

  _هل يايد نظام املافرمات من جردة الامفيات املصرفية؟بشكل                                                                       11
املافرمات يايد من جردة الامفيات املصرفية لدى من املستجربني أن وجرد نظفم %93.75ياتقد  

من املستجربني أن نظام املافرمات يايد من جردة الامفيات املصرفية %6.25البنك بشكل كبري،كما ياتقد 
                                              بشكل مترسط.                                                                                                          

 النسبة املئرية الادد اإلجابة 
 TPS 16 100%نظام طشغيل البيانات 

 -- -- النظم املارفية
 -- -- نظم جتهيا املكاطب

 -- -- أنراع أارى
 %100 16 اجملمرع
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               _هل يسهل نظام املافرمات من عمفية التنسي  واالطصال يف البنك؟                                                                  12
يف البنك  واالطصال من املستجربني أن نظام املافرمات يساعد عفى عمفية التنسي %81.25ياتقد  

يساعد عفى عمفية التنسي  واالطصال من املستجربني أن نظام املافرمات %18.75بشكل كبري ،بينما ياتقد 
 بشكل مترسط.

          _هل يساهم نظام املافرمات يف طقفيل التكالي ؟                                                                                  13
من %12.5من املستجربني أن نظام املافرمات يقفل من التكالي ،بينما ياتقد %87.5ياتقد  

 املستجربني أن نظام املافرمات ال يقفل من التكالي .

        _هل يسهم نظام املافرمات من زيادة األرباح؟                                                                            14
 من املستجربني أ، نظام املافرمات يسهم يف زيادة األرباح.%100أجاب  

 المطلب الثالث: تحليل االستمارة وتقديم االستنتاجات

من االل دراستنا ملرضرع ما إذا كان البنك يستامل نظام مافرمايت فاال يف رسم اإلسرتاطيجية،طرةفنا  
 إىل مجفة من االستنتاجات:

         _يرل  البنك أغفبية األشخاص الدائمني يف ااتيار وطرلي  أفرادها؛                                                                 
 _يرل  البنك األفراد عفى أساس الشهادة واخلربة بدرجة أكرب؛                                                                  
ه  أغفبيتها داافية واارجية؛                                                      BADRأهم املصادر اليت حيصل عفيها البنك إن_ 
يستخدم                                                                                                           BADR_إن البنك 
يساعد عفى عمفية التنسي  واالطصال بني املرلفني؛                                    BADRنظام املافرمات املرجرد يف البنك_إن  
يساهم يف طقفيل التكالي  وزيادة األرباح؛                                               BADR_إن نظام املافرمات املرجرد يف البنك 
 ياتمد بشكل أساس  يف إسرتاطيجيته عفى إسرتاطيجيةBADR_ إن البنك 
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 تقديم االقتراحات:        

                                         BADR_ضرورة السا  وراء مراكبة التطرر يف نظم وطكنرلرجيا املافرمات املستخدمة يف البنك 
                                                                            وذلك بإداال أنظمة مافرمات إسرتاطيجية؛                 
_ضرورة طكيي  نظم املافرمات مع التحرالت املستمرة وطاديفها مبا يضمن سرعة استجابتها ألي                                    
                                                                             طغيري؛                                                      
_طكثي  الدورات التكرينية والتدريبية وجافها بصفة دورية لايادة كفاءة مستخدم  النظام يف التاامل                               
                                                                          مع طكنرلرجيا املافرمات ؛                                
_ضرورة إشراك املرلفني يف البنك بتصميم نظام املافرمات واألاذ باني االعتبار بآرائهم وأفكارهم؛                         
خدم  نظام املافرمات بالطريقة الصحيحة الستخدام نظام                        _جيب عفى إدارة البنك طرجيه وطرعية مست 
 املافرمات؛                                                                                                                    
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 خالصة:

بسيدي خلضر حيث ياتمد هذا األاري عفى BADRيناها بالبنكمن االل دراستنا امليدانية اليت أجر  
نظام املافرمات لتسيري ولائفه اإلدارية ويساهم بشكل كبري يف زيادة ودقة املافرمات وطرفريها لإلسرتاطيجية 

 .املناسبة يف وقت سريع مما يسهل طرفري الرقت وطقفيل التكالي  وزيادة األرباح 
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 خاتمة عامةال                                                   

يف لل التطررات املتالحقة اليت يشهدها النظام البنك  يف اجلاائر طساى البنرك الكتساب أحدث نظم  
املافرمات اليت طضمن مااجلة أفضل املافرمات،ومن هنا جيب أن يترفر لفبنك جتهياات وبرامج متطررة ويد عامفة 

                                                             مدربة،كما جيب أن طتميا نظم املافرمات باألمن والبساقة.           
يستامل يف تختف  (SYBU)يستخدم برنامج BADRوطبني من االل دراستنا التطبيقية أن بنك 

وحدات التاامل مع البنرك قصد مااجلة الامفيات البنكية)إدارة القروض_إدارة االستثمارات_طفقد حسابات 
يف طنفيذ عمفيات التجارة اخلارجية الدولية يف جمال (SWIFT)أنه يستخدم نظام بنكية...وغريها( .كما 

إذ كان يتمتع بالكفاءة طكنرلرجيا املالية .حيث أن نظام املافرمات له أثر مباشر عفى حتسني عناةر األداء 
                                                        والفاالية الالزمة.                                                                   

                                     _اختبار الفرضيات

ثالثة فرضيات أساسية،وأدت مااجلة املرضرع إىل النتائج التالية:                                    ذكرةلقد وضانا يف بداية امل
إن جردة املافرمات وكيفية ططبيقها اجليد طساعد عفى بناء اسرتاطيجيات املؤسسة.                 أ_الفرضية األولى:

أةبح هناك اطفاق عفى أمهية املافرمات ودورها املؤثر يف رسم اإلسرتاطيجية لذلك طاترب املافرمات مرردا أساسيا _
أن طكرن من مصادر  فإمافيها املؤسسة لتحقي  أهداف املؤسسة،حبيث ختتف  مصادر املافرمات اليت طاتمد ع

،وقد طكرن مصادر من اارج املؤسسة كالتقارير الرمسية أو الدراسات داافية كاملافرمات املقدمة من قسم احملاسبة
اليت طقرم هبا جهات اارجية وذلك ألن املؤسسة طساى لفتارف عفى بيئتها اخلارجية كدراسة السرق،الابائن 

                                                  وهذا ما يثبت ةحة الفرضية.افرمات املفيدة لإلسرتاطيجية.واملرردين وغريها من امل
يساهم نظام املافرمات بشكل رئيس  يف الرفع من مسترى أداء املؤسسات البنكية حنر حتقي  ب_الفرضية الثانية:

                                     البيئة التنافسية احمليطة هبا.من االل طرفري املافرمات الالزمة حرل أهدافها املسطرة 
كل ما من شأنه حتقي  أهداف املؤسسة سرء يف الكفاءة أو الفاالية أو اإلنتاجية مما حيق    إىليشري مفهرم األداء _

ة نظم طرقاات أةحاب املصاحل يف املؤسسة وف  عمل منظرم  متكامل،وهناك عدة عرامل طتحكم يف فاالي
املافرمات البنكية وطنقسم اىل عرامل داافية ونقصد هبا اإلمكانيات املادية والرباجمية والبشرية داال النظام وميكن 

وهذا أما الارامل اخلارجية يصاب السيطرة عفيها وه  كل ما يأيت من البيئة اخلارجية.السيطرة عفى هذه الارامل 
 ما يثبت ةحة الفرضية.
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نظام املافرمات اإلسرتاطيج  الفاال احملق  ملسترى أداء عايل باملؤسسات  عمفية ططبي  إن:ج_الفرضية الثالثة
البنكية ياتمد عفى مداالن بشرية ومادية رفياة املسترى هلا القدرة عفى االستخدام األمثل لفمافرمات 

                                                                وطرليفها.إال أن هذه املداالن غري مترفرة بالقدر الكايف يف البنرك اجلاائرية.    
بشكل كف   إماالربجميات واملادات يف البنك طاتمد عفى نظام املافرمات اإلسرتاطيج  يف رسم اإلسرتاطيجية  إن_

ر سايه الدائم استامال نظام املافرمات اإلسرتاطيج  يف الامفيات البنكية ه إىلأو جائ ،والسبب يف اجتاه البنك 
،حبيث يسهم نظام بني مستخدم  هذا النظام واالطصالطرزيع البيانات  إىلالتطرير وكذلك حاجة البنك  إىل

املافرمات يف طقفيل التكالي  وزيادة األرباح وزيادة اإلبداع يف الامل البنك ،إذ أنه يتميا بالسرعة والكفاءة مما 
ردة الامفيات املصرفية وطقفيل اجلهد البشري،وهذا ما يثبت ةحة يايد من أداء البنك ويظهر ذلك يف زيادة ج

 الفرضية الثالثة.                                                                                          

 النتائج:

ؤسسة:                                              ولقد طرةفت الدراسة إىل عدد من النتائج حرل دور نظام املافرمات يف رسم إسرتاطيجية امل
فاال مرطبط مبدى فاالية التشخيص اإلسرتاطيج  ملتغريات بيئة عمل  إداريكفاءة نظم املافرمات كأسفرب   إن_

                              املؤسسة.                                                                                                  
يف األفراد،التجهياات،اإلجراءات،الربجميات  إمجاهلا_يتكرن نظام املافرمات من جممرعة من الاناةر اليت ميكن 

                وقراعد البيانات.                                                                                                            
_يراجه نظام املافرمات الاديد من التحديات ومن أمهها التطرر التكنرلرج  املتسارع وطناقص قيمة املافرمات 

مبرور الامن وقفة الامالة املدرية وكذلك حتدي التحديث املستمر لنظام املافرمات يف لل التكففة املرطفاة كما جيب 
                                                                                    املافرمات يف املؤسسة.طرفري حالة من القبرل الاام لنظام 

استمراريتها وبقائها.                                                        إىل_طرسيع استخدام طكنرلرجيا املافرمات يف املؤسسات يؤدي 
ياسات واسرتاطيجيات حمددة،طضاها اإلدارة الافيا لفمؤسسات لضمان مسامهة _ضرورة وجرد برامج وس

 اسرتاطيجياهتا يف حتقي  املياة التنافسية،من االل ما يرفره نظام املافرمات املستخدم.
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 التوصيات:

عفى ويف لل هذه النتائج،مت اقرتاح عدد من الترةيات اليت من شأهنا زيادة قدرة سياسات وقرارات البنرك 
             اإلسهام اإلجيايب هلا يف استخدام نظم املافرمات اإلسرتاطيج :                                                                   

                   عفى البنرك السا  الكتساب أحدث أنراع نظم املافرمات اليت طتميا بالكفاءة والفاالية.                                 _
_جيب ااتيار نظام مافرمات يالءم احتياجات البنرك وجيب أن يكرن مرنا مع التغريات الطارئة كما جيب أن 

                 يتميا بالبساقة وعدم التاقيد.                                                                                                 
       _ضرورة القيام بتاميم التدريب عفى نظام املافرمات وباحلجم الكايف جلميع املستخدمني.                                             

_ضرورة طرفري جتهياات ومادات ذات جردة عالية طرفع من أداء نظام املافرمات،والامل عفى ططريرها وةيانتها 
                                                                                                            باستمرار.               

قسم ااص بتكنرلرجيا املافرمات من ذوي اخلربة والكفاءة الاالية من أجل  بإنشاء_نرة  الركاالت البنكية 
محاية النظام من تخاقر قد حتدث.                                        سرعة طصحيح أي افل قد يف نظام املافرمات وكذا من أجل 

نرة  أن يغط  نظام املافرمات مجيع جرانب الامل البنك  حبيث يكرن "نظاما متكامال لفمافرمات".                                _
ودراسة نقاط القرة والضا  فيه _جيب عفى البنرك القيام بدراسة طتميا باجلدية قبل جفب نظام مافرمات 

                 وااتيار أحسن البدائل.                                                                                                        
امة لفبنك ومتاباة _ضرورة وضع إسرتاطيجية مناسبة لتكنرلرجيا املافرمات واالطصاالت يف إقار اإلسرتاطيجية الا

                                                                                                            طنفيذها وطقييمها مبا حيق  أهدافه.    
                                                                                                                               آفاق الدراسة:

يف "دور نظام املافرمات يف رسم إسرتاطيجية املؤسسة"يتنب لنا الاديد من املسائل  ةاملتمثفاملذكرة عقب االنتهاء من 
                                                          واجلرانب اليت حتتاج ملايد من البحث والدراسة ونذكر منها ما يف :

        _أثر نظام املافرمات يف زيادة رحبية البنرك.                                                                                    
                                                                      _دور نظم املافرمات اإلسرتاطيجية يف طدعيم املياة التنافسية.         
                                                                                        _التخطيط اإلسرتاطيج  لنظم املافرمات. 

 



 الملخص:

لنظام المعلومات دور كبير في رسم  وتوجيه اإلستراتيجية للمؤسسة،كونه يرتبط بالجانب العملي  
واإلداري للمؤسسة،وان اإلستراتيجية المناسبة تتخذ بناءا على نوع النظام المتبع الذي يعتبر مهم وأساسي 

نظام المعلومات هو الذي يحدد نوع اإلستراتيجية المناسبة والصحيحة للمؤسسة.                                           إن إذنفي المؤسسة،
،وذلك من خالل تسليط الدور على BADRوهذا ما تبين لنا من خالل الدراسة التي قمنا بها في بنك 

بالغة في تجنا أن لنظام المعلومات أهمية المؤسسة ،حيث استن إستراتيجيةدور نظام المعلومات في رسم 
 توجيه ورسم اإلستراتيجية وذلك من خالل تقديم كافة المعلومات التي تخص الوكالة.

 الكلمات المفتاحية:نظام المعلومات،إستراتيجية المؤسسة.

 

Résumé:  

et  Système d'information a joué un rôle majeur dans l'élaboration de la stratégie

la direction de l'institution, étant associée côté opérationnel et administratif de 

l'organisation, et que la bonne stratégie pour prendre en fonction du système 

utilisé, ce qui est important et essentiel dans le type d'entreprise, de sorte que le 

ème d'information est déterminée par le type de la bonne stratégie et le droit syst

de l'institution. Voici ce que nous avons trouvé grâce à notre étude à la Banque 

BADR, à travers le plancher de la remise sur le rôle des systèmes d'information 

on stratégie d'entreprise, où nous avons conclu que le système dans l'élaborati

ientation de la stratégie et la d'information d'une grande importance dans l'or

conception et en fournissant toutes les informations relatives à l'organisme. 

tratégie d'entreprise.Mots clés: système d'information, s  
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  BADRنظرة عامة على البنك

":بنك متخصص يف متويل القطاع الفالحي واألنشطة املختلفة يف الريف،وذلك BADRبنك البدر "  
بنكا جتاريا باملقاييس BADRبغرض تطوير اإلنتاج الغذائي،الزراعي،احليواين،ومع مرور السنوات صار البدر

 التقليدية لوظائف البنوك.

 "BADRبدر"نشأة ومراحل تطور بنك 

 BADRالفرع األول: نشأة بنك 

"هو بنك الفالحة والتنمية الريفية الذي يرتبع يف وسط مدينة مستغامن،ويقع قرب اجلامعة BADRبنك بدر "
املركزية "عبد احلميد بن باديس"للوالية وكذا قرب مركز الربيد واملواصالت الرئيسي،وهو منشأة مالية تنتمي إىل أفراد 

الية "باجلزائر"،وقد تأسس وموب  املرسو  القانوين وفقا للرريدة الريمية برق  عائلة وزارة امل
بدأ مزاولة  (BNA)كما قامت السلطات املعنية بفصل نشاطه عن نشاط 13/03/1982بتاريخ106_82

نكا أعماله لبنك متخصص منذ سنوات التسعينات،ليصبح يف اآلونة األخرية ليصبح بنك الفالحة والتنمية الريفية ب
"بتطبيق على مجيع BADRجتاريا باملقاييس التقليدية احمللية لوظائف البنوك،كل التغريات اليت مرت على ال"

 البنوك التابعة له على مستوى الرتاب الوطين.

دج مسئولة عن توفري االقتصاديات العامة 2200000000"هي شركة مسامهة برأس مال قدره  BADRال"
يع العمومية واخلاصة لقطاع الفالحة،الزراعة،الصناعة،الري،الصيد البحري،واىل كل من واملتمثلة يف متويل املشار 

يساه  يف تطوير عامل الريف والقطاع الفالحي،وكذا املشورة واملساعدة يف استخدا  وإدارة طرق الدفع املتاحة هلا 
 دج.33000000000 ،وفيما يتعلق بالسرية املصرفية ويف الوقت احلايل يقدر رأس مال البنك حبوايل

وكالة 290وتض  الشبكة حاليا BNAوكالة متنازل عنها من طرف بنك140ويف بداية املشروع تكون بدر من 
 مديرية بهوية.41و

(أول بنك 2001ومن بان  البنك فيعطي أمهية كربى للقوى العاملة وقد صنف من قبل جملة البنوك)الطبعة 
على مستوى تصنيف املصاريف من 4100عامليا من بيت 668رتبة على املستوى اإلفريقي وامل13وطين،واملرتبة

 ALMANACH BANKERSطرف 
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بشأن العملة 1990أبريل14املؤرخ90/10"على مر الزمن،وخاصة منذ صدور قانون BADRوقد أصبح البدر"
 واالئتمان،البنك العاملي الذي يتدخل يف متويل مجيع القطاعات واألنشطة منها عمليات لتلقي األموال

 العامة،وعمليات ملنح القروض ،وحتديد وتوفري دفع العمالء واإلدارة.

 2007الى 1982"منذ BADRالفرع الثاني:المراحل التي مر بها بنك"

نظرا لتغريات احلادثة يف بيئة املال واألعمال وب  على البدر التغري هبدف التأقل  والتكيف مع هذه  
 مراحل أساسية هي: 03مراحل ونستخلصها يف  "مر بعدةBADRالتحوالت لذلك فمنذ نشأته "

إىل توطيد وبوده يف املناطق الريفية BADRهذه الفرتة كان يهدف خالل :1990_1982المرحلة األولى:
من خالل فتح فروع عديدة ذات الصبغة الريفية.ومرور الزمن اكتس  البنك يمعة وخربة يف متويل املواد الغذائية 

والصناعية،هذا االختصاص كان منصوص يف إطار االقتصاد املخطط حيث كان بنك  الزراعية واآلالت الزراعية
 عمومي خيتص بإحدى القطاعات احليوية العامة. 

خالل هذه الفرتة والذي ينص على ضرورة 10/90صدور قانون وموب  :1999_1991المرحلة الثانية:
خرى،وعلى وبه القطاع اخلاص "قد توسع أفاقه إىل جماالت أBADRتوقف ختصص البنوك،وكان البدر"

،يف حني أن ما تبقى من الشركاء يف القطاع PME/PMIباملؤسسات االقتصادية الصغرية واملتوسطة احلر  
الفالحي أما من الناحية التقنية فكانت هذه املرحلة اخلطوة األوىل يف تطبيق وإدخال تكنولوبيا اإلعال  اآليل 

 :"احلاسوب"فتميزت هذه املرحلة وما يلي

                              Souet World Internationnal Financial Technologies_وضع نظا  
           لتنفيذ عمليات الترارة اخلاربية الدولية يف جمال تكنولوبيا املالية.                                                             
لف وحدات التعامل مع البنوك قصد معاجلة العمليات البنكية )إدارة                        يف خمت (SYBU)_إنشاء برنامج  
 القروض،هيئة إلدارة العمليات،إدارة االستثمارات،فحص وتفقد عن بعد حسابات الزبائن(  

لتتراوز    _حوسبة مجيع معامالت الترارة اخلاربية،حيث يت  حاليا فتح الديون باإلعتمادات الوثائقية يف مدة
ساعة.                                                                                                         24

وقد مت خالل نفس الفرتة أيضا إدخال املخطط اجلديد للحسابات على صعيد الوكاالت.                        
شبكة )على مستوى مجيع العمليات البنكية(                             _إهناء حوسبة املصاريف على مستوى ال
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"                                                                        BADR_إنشاء بطاقة االئتمان والسح  اخلاصة بال "
اء أي الفحص واملعاجلة عن بعد )إبر TeleTraiTement_إدخال عمليات الفحص السلكي 

وعالج العمليات البنكية عن بعد يف زمن قياسي(                                                                             
           _التشغيل األويل للسح  ببطاقة مشرتكة)بطاقة السح  ما بني البنوك(                                                                

هذه املرحلة بإحياء وتدعي  املصارف األخرى يف االستثمارات  اتسمت:2007_2000المرحلة الثالثة
 اإلنتابية،وحتديد مدى كفاية أنشطتها ومستوى أدائها وفقا ملبادئ اقتصاد السوق.                                                   

ؤسسات االقتصادية املتوسطة _فيما خيص تدخل يف متويل االقتصاد،رفع البنك حر  الديون املمنوحة ملشاريع امل
اخلاصة بالقطاع احلر بصفة معتربة)لكل الفروع املتداخلة(قصد مواكبة التغريات (PME/PMI)والصغرية احلر 

بوضع برنامج عمل مخاسي يتمحور BADRاالقتصادية واالبتماعية احلاصلة،وتلبية لتوقعات الزبائن قا  بنك
كذا الفوائد املالية واحملاسبية،هذا الربنامج أدى حىت اآلن إىل حتقيق خصوصا حول حتديث وحتسني املرافق الصحية و 

اإلجنازات التالية:                                                                                                        
بنك وفقا للمعايري واملقاييس _وضع تشخيص شامل ملواضع القوة والضعف يف البنك ووضع خطة لرفع مستوى ال

     الدولية.                                                                                                                     
                      "للربجميات يف خدمة العمالء .  SYBU_وضع شبكة بني البنوك احمللية على نطاق واسع مع إعادة تنظي  نظا  "

_إعادة صياغة واختصار اإلبراءات املعاجلة واجنازها ومراقبة السرالت االئتمانية، إذ ترتاوح حاليا ما بني 
   يو  سواء تعلق األمر وملف االستغالل أو االستثمار.                                                                             90و20
انتقال مفهو  "قاعدة البنك " مع اخلدمات للتخصيص أو مشخصة)وكالة عمريوش،شراقة...اخل(.                             _

_عرض خطة بديدة يف احلسابات املركزية .                                                                                        
من خالل الوكاالت واهلياكل املركزية.                                                            (MEGA CAP)_تعمي  شبكة ميرا كاب

_تعمي  منوذج"قاعدة البنك"أو"البنك اجلالس"مع"دائرة اجلمارك"والوكاالت الرئيسية يف األراضي الوطنية.                     
 BADRة إىل نشاطاته األخرى ،تشريعا كثريا لزبائنه وبالتايل عمل إضافBADR_يف اآلونة األخرية شهد بنك

مسخرا كل بهوده وإمكانياته املادية واملعنوية يف حتفيز كل من له مشاريع استثمارية منترة وذات مرودية عالية 
                                                                 خصوصا يف اجملال الفالحي.
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  BADRالهيكل التنظيمي لبنك 

 

 
المديرية الجهوية لالستغالل  الوكالة المحلية لالستغالل        

     

           الرمز          
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 دراسة الهيكل التنظيمي للبنك بدر

 

 

 

 المدير            

 الخدمة السريعة

 االستقبال والتوجيه      

 رئيس المصلحة          

 واجهةمكتب ال         

 المكلف بالزبائن          

 الصندوق الرئيسي

 

 قطب التحوالت       

 حاسبة المدفوعات

 األمانة             

 وسائل الدفع        القروض

 رئيس المصلحة

 المكتب الخلفي

المحاسبة              التجارة             
 الخارجية             

  الشؤون               الشؤون             
  اإلدارية              القانونية   

 المدير       خلية المراقبة     سكرتارية

 المديرمساعد        

 مصلحة القوانين مديرية التجارة      مديرية ادارة المحاسبة    
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 BADRشرح الهيكل التنظيمي نوع مستغانم لـ 

:                                                                                                       BADRاهليكل التنظيمي لفرع مستغامن لـ يتكون 
              املسؤول الوحيد واملتخذ القرار داخل البنك                                                                                      فهوالمدير:

وهي عالقة مباشرة مع املدير حيث تقو  بتدوين املواعيد،الرد على املكاملات اهلاتفية،استقبال زوار سكربتارية:
                                                                                                                                                 املدير.      

                                مصلحة النشاط التجاري 
 مصلحة القروض

                      استردادمساعد      
 )الرد على الزبون(           

        مصلحة المستخدمين   
مصلحة تسيير الوسائل 

العامة                                     
مصلحة المحاسبة                          

 مصلحة اإلعالم اآللي

                      وكالة    
لمحلية 

     لإلستثمار

وكالة                         
محلية 

 لإلستثمار

           وكالة  
محلية 

 لإلستثمار

وكالة                      
محلية 

 لإلستثمار

وكالة                         
محلية 

 لإلستثمار

    وكالة             
محلية 

 لإلستثمار

وكالة                        
محلية 

 لإلستثمار

مكتب                   
 دائم

              مكتب   
 دائم

 شبكات متعددة الخدمات للجوار
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           ويف هذه اخللية يت  مراقبة مجيع الداخل واخلارج سواء العمال أو غري العمال.                         خلية المراقبة:
هو الذي يقو  ومختلف األعمال اليت تأيت بعد املدير أي يساعده يف أمور العمل واختاذ القرار مساعدة المدير:

            وهو يعترب الوسيط بني املدير واملديريات واملصاحل.                                                                             
                                                                                                                                  ات:المديري

وهي اليت يت  فيها العمل التراري وتضمن كل من مصلحتني النشاط التراري،والقروض.                        مديرية التجارة:
جيمع فيها كل من املصاحل املستخدمني،تسري الوسائل العامة ملصلحة احملاسبة ،مصلحة ارة المحاسبة:مديرية اد

                اإلعال  اآليل.                                                                                                               
                                                                                                                    المصالح:                

_مصلرة النشاط التراري:يت  على مستوى هذه املصلحة مالية شراء وبيع األسه  والقروض للزبائن.                        
ون قروض اإلستثمار يف مشروع ما مثال:تربية الدوابن.                                         تقو  ومنح الزب_مصلحة القروض: 
هتت  بقضايا املوظفني سواء من أبور،غيابات،عطل مرضية،حوادث العمل...                                                     _مصلحة المستخدمين: 

يري هذه املصلحة الوسائل العامة املوبودة بالبنك مثل:آالت احلاسوب.                                   مصلحة تسيري الوسائل العامة:تس
تشرف على العمليات احملاسبية واملالية وميزانيات أعمال هناية السنة.                                            _مصلحة المحاسبة: 
نظا  املعلومات والتسيري احملاسييب له بواسطة احلاسوب.                                     تقو  بوضع_مصلحة األعالم اآللي: 
يت  اختاذ اإلبراءات والقولنني الالزمة على الزبون الذي يأخذ قالض من البنك وهلذه _مصلحة القوانين: 

                                                     املصلحة مساعدة الرد على الزبون يف حالة عد  تسديد املبلغ املرهون لديه.  
اهنا تركيبة اإلستثمار اليت هي يف عالقة مباشرة مع الزبائن دورهاهو خدمة الزبائن عن وكالة محلية لإلستثمار:

طريق مجيع اإلستثمارات)فتح حسابات..(توزيع القروض كذلك خمتلف املنتوبات)اخلدمات(اليت تضعها يف متناول 
 قته.عال

 BADRأهداف ومهام بنك

 BADRالفرع األول:أهداف بنك

تتحقق عن طريق :                                                                              BADRان األهداف اإلسرتاتيرية للبنك
متنوعة يف احرتا  قواعد _الرفع من املوارد بأحسن قيمة وبعله يتمتع ومردودية القروض اإلنتابية ذات صبغة 

                            احليطة.                                                                                                                      
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                                               بالعملة الصعبة)األبنبية(.          _خلق ديناميكية للخزينة سواء أكانت بالدينار أو
     _حتسني اإلنتاج على مستوى عمليات املعاجلة اليومية.                                                                            

 وفق هذه العمليات ميكن رس  خمطط حس  أمهية هذه األهداف كما يلي: 

 :تدرج األهداف حسب األهمية1الشكل          

  

 

 

 

 

 

                                        _ضمان تنمية متناسقة للبنك يف جماالت النشاط املتعلقة به.                               
           _التوسع واالنتقال من شبكتها إىل شبكات أخرى أبنبية مثال.                                                                      

ال خط بديد من _التطور التراري من خالل إدخال تقنيات اإلدارة احلديثة مثل التسويق اإللكرتوين وإدخ
 اخلدمات.

 

 

 "BARDالفرع الثاني:مهام بنك "

      _معاجلة مجيع عمليات القروض بأنواعها )قصرية،متوسطة،طويلة(.                                                                    
                                                                   _جتهيز مجيع املعامالت االئتمانية،والصرف األبنيب.                       

_القيا  بفتح حسابات بنكية لدى كل فرد طال  كاحلساب ألبل،وسندات الصندوق.                                                    
                                                                     _إعادة الودائع اليت تلقاها البنك من اجلمهور على شكل قروض.          

لخدمات والعالقة مع الزبون  تحسين نوعية ا

     

 تحقيق مرودية أكبر                 

 البقاء ضمن أكبر البنوك في البالد             
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    _التشريع على اجناز املشاريع حبس  ما يسمح به البنك عن طريق منح القروض للزبائن.                                                
ة املتبعة واملطروحة من طرف وزارة املالية.                                   _احرتا  القيمة التقنية للسيولة وتقسي  املسؤولية حس  السياس

 _توفري وسائل الدفع الالزمة كالشبكات والكمبياالت ووضعها حتت تصرف الزبائن والسهر على ادارهتا.                                  
 _استفادة من التطورات العاملية يف جمال العمل املصريف.



 جامعة عبد الحميد بن باديس_مستغانم                                

       رالقتصادية والتجارية وعلوم التسييكلية العلوم ا                      

 قسم علوم التسيير       

 تخصص:إدارة واقتصاد المؤسسات      

 استمارة في إطار إعداد مذكرة ماستر 
 

 تحت عنوان:

 المعلومات في رسم إستراتيجية المؤسسة دور نظام 

 بسيدي لخضر(BADR)دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية  

 

 من اعداد:                                                         تحت اشراف:

 حماش فتيحة                                                        د.بن موسى

 

 

 2016_2015السنة الدراسية:                          

 



االطالع على أسئلة هذا االستبيان وذلك يف إطار الدراسة املشار إليها سابقا،                             أيها السادة الكرام،يرجى منكم 
ألغراض البحث العلمي فقط،                       واإلجابة عليها بكل موضوعية وصراحة مع التعهد بسرية املعلومات واستعماهلا 

 وتكون اإلجابة عن طريق وضع عالمة )( داخل املربع املناسب.

 أنثى                          ذكر                 _الجنس:1

 _المؤهل العلمي:3                                                  _السن:2

 _متوسط.                          سنة.30_20 من_

 _ثانوي. سنة.40_30_من 

 _جامعي. سنة.50_40_من 

 _مؤهل أخر. فما فوق. 50من 

 _عدد سنوات الخبرة:5                                     _الدخل الشهري:4

 _سنة.                   دج.40000دج_30000_من

 سنوات.4_من سنتني اىل  دج.60000دج_40000من

 سنوات فما فوق.5_ دج.60000_أكثر من 

 _ما درجة اعتماد البنك على نظام المعلومات في                                                             7                هل يوجد نظام معلومات في البنك:-6

 رسم اإلستراتيجية:                        نعم-

 _كلي                  _ال

 _جزئي                  

 

 



 _هل يتميز نظام المعلومات بالتعقيد:9     _هل تتوفر البرامج المناسبة لتشغيل نظام المعلومات:8

 _نعم.     _كبري.

 _ال.      _متوسط.

 _قليل.

_ما أهم مصادر الحصول على 11 اتجاه البنك إلى نظام المعلومات:_السبب الرئيسي في 10
 المعلومات:

 بني املستخدمني        _مصادر داخلية. واالتصالتوزيع البيانات  إىل_حاجة البنك 

 التطوير املستمر.                                        _مصادر خارجية. إىل_السعي 

 _مصادر أخرى.                                                _اشتداد املنافسة.    

  _هل يزيد نظام المعلومات من جودة العمليات المصرفية:12

 _كبري.

 _متوسط.

 _قليل.

 _هل يسهل نظام المعلومات من عملية التنسيق في البنك:13

 _كبري.

 _متوسط.

 _قليل.

 

 



 

 _هل يساهم نظام المعلومات في تقليل التكاليف:15     البنك:_أي نوع من اإلستراتيجيات يطبقها 14

 _إسرتاتيجية التحالف.                                              _نعم.

 _إسرتاتيجية النمو.                                                  _ال.

 _اسرتاتيجيات أخرى.

 _هل يسهم نظام المعلومات في زيادة األرباح:17      في البنك:_نوع نظم المعلومات الموجودة 16

 _نعم.                                      TPS_نظام تشغيل البيانات

 _نظم املعلومات اإلدارية.                                        _ال.

 نظم جتهيز املكاتب.

 نظم أخرى.



 حةـالصف  مةـالكل                                 زـالرم     
       IS 

TPS 
KS 

OAS 
MIS 
DSS 
ESS 
ES 

BFP 
FbP 
SP 
SM 
VS 
SSt 
SL 
SIS 

In formation System 
Transaction Processing Systems 
Know ledge System 
Office Automation System 
Management In formt System 
Décision Support System 
Exécutive Support System 
Expert System 
Basic Financial Planning 
Forecast based Planning 
Stratégique  Planning 
Stratégique Management 
Value System 
Schools of Stratégique thought 
Strate gy Levels 
Stratégique information System  

14 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
18 
33 
33 
34 
34 
34 
35 
39 
47 
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